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۱ 
 ردعماح ینهصاخ ءاسا ةفاک ها ریمتو یعاغل ایفارفجو خراب

 هک ېک ءارزو «اصا كولم ثیدح لاجر «نیعیات هيا هافلخ ءایبنا هلماو ماوقا ةفاك : قلعتم هخرات)
 لصاحا و ربطاسا ةموهوم صاخشا «رته باععا «نيحايس «ندخ روم ءایطا «ارعش ايدا «ےاشم «ایل وا ءاهقف الع

 هیایفارفج ؟ىفيرعت كننافیلأتو راثآو قنيرالاح جرت «ییرامما كريهاشم ةفاك دئاع هيمديدجو هعدق ةتمزاو هيرو قرش
 ءرللوک ءرارهن «رلغاط راهطا ءرازاغو «رل ریکد و «كلود و كلام و تاعطق یعیدنل وب مسقنم كضرا هرک : ید قلعتم
 «ینیرلهیعیبط و هیخرات لاوحا ییراضعو لوط «ینیراعقوم ءینیرلعما درلهیرتكج وب هلرلهبصق یی رک سا دنرکو «كرلهووا
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 داج یجنکیا

 ردهعشلوا عبط قرەنلوا ناسحن و رب دقت ندنف رط یسهلماح تراظن فراعم
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 ۷ ورمون هدنسهداچ یلاح باب = یمهعبطم (نارهم)
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۳ ۹ 

 مجرم الکل
 ردعماج ییهصاخ ءامسا ةفاک هلا ریبعتو یتاغل افارغجو رات

 هرخآ ىلا ءاحلإ لصف - هزمهلا باب

 لّیاسا ( 4٥121 ) باخآ و 1
 دالیلا لبق «بولوا ندنرارادکح باخا

 وز مان لبازباو ؛شغا سولج هت هد رات ۷۲
 ا (لع) نالوا هانک ندشنوک هلی وشت كنس هح

 سیسأت دنعمرب صوص هوا كن و و و دح» هنن ذاک

 هسایلا ترضح و : شاص هرفکو 4 ریش كل رودا

 ندکدروس تموکح هنس ۰ . ردشعا مسو روج

 اع نالوا عقاو هلآ (ددهت) یرادمکح مارآ «هرکص

 . ردشش وا لتق هدر

 .ارعش دنه ( یربجا قا دعس مس ) 1
 2 ۰ 3 0 رتخا

 كلا ناهرب پاون بول وا نا

 هدنتخ رات ۱۱ ۵۳ و ؛شغل و هدتمدخ كلا داعش

 «« قشع RCE دوم نشلک » 3 ردشخا تاغو

 « تربح دم ست «« هما تعع ) .« بوشآ یک 9

 یتلآ هرابعلا یس راف هل رلناونع « تدحو ملط» و

 "لجن تن وش . رراو یراعشا ۳
 ۰ رد دن راعشا

 باقن نم هام رادرب دوخ نایات خر زا

 باما تبسن هچ ار رشح بص پاتقآ

 اع بيز كن روا ندنک ولم ناتس دنه ا

 هدازهش رب یاش نددافخا كركمل

 تی ییا وش . ردراو یراهموظنم ضعب . یدا

 راتفح قشع لاحز کات دوب
 را ظا شیوخ لاحز رتخا مک

 یزام هاک تنطلس نیز نوچ هک

 غلا ی زاغ  ریکلط هاش دما و

 رادکح هدنتکلم (هدوا) كناتسدنه ] -۰,
AEA ET 

 دجاو) نالوا شمکح ههتکلک «هلکمک ها كز

 یاشو ع ردصلحم یتیدنالل وق هد رعش (هاش ىلع

 روسد 9 هدنفح تکلم دارا بول وا تاذ ر

 داشرا » راد دض وع یاتکرب هلیاونع « یدحاو

 توص» هدنشح قیسومو نخیلأتر يسا « یناقاخ

 . ردراو ییاود حاقر و یرتارب هلساونع « كرابلا

 : ردندن راعشا هلج تب و

 ثیفتسم دشاب دنچ ات تلئاس
 رکن نادم هش یا مراز لاح

 سس نی سس

 یرود ناهلس ناطلس ینوناق (یر
 ؛شلک هباید هدبحاص راصح ه رق «بول وا ندنسالع

 سی ردب هد رلدس رده ضع كرد دكا هب هيهات وک هدعب و

 تافو هدنض را ٩1۸ و ؛شفلو لوغشم هل ءولع

 تایدا صوصلا لعو هدمولع نکا . ردشعا

Eكنتل وم . یدیا یبحاص یلوط دی هدتغل  

 ندیرع روهشم هلیاونع « یزنخا» ینعی هلیعا

 رک و ریغصو * شم زای یباتک تغل سصتح رب دیره رت

 هب هیهقخ لئاسم . ردشعا بس رب هد هیطق یا قرول وا

 جد یسهعوج ر هاونع » ناسللا عماج » راد

 . رد راو

 E Si 7 | رامخ یسیونج لحاسو هدنجما كنلوک ناو ] |".
 هدنتس وا ۸ ء رددطا كحوکرب هدنن رد

 ا هدنس دالیم خراب RON ها هعلق كح وڪ رب

 هدنسب د اليم را ,A EDE زیسانم رب شفلوا



 ش خا
 ا 95 0 و نشراشرطپ یتمزا رز سانمو

 . یدیشغل وا

 عاص هسەد » اها » ] ناکا تعحا ا € نام

 |[ . هلروپ
 ۔اجس اسیلک قرق كشالو ه ردا ل ةا

 « رد هبصق ۳ یزکرم اصق هدنغ

 ندند ودح لبا مور قرش «هدنلحاس ریکد ه رق هک

 ولیک ۵ ۳ كناسبلک قرفو ماد داف تا ۱ ۵ ا رقت

 كي 2 ترد «بول وا عفاو ه دنسف رش لام هر

 یم دق مسا «بولوآ هبصفرب سا . ردراو یسلاها

 قرق یساصف س .رد (۸۵2۱۵۲0115 , سیل ون وناغا)

 قرش كا كناصق ید ندا بیکرت ییغاعس اسلک

 مور قرش الش هل رک د ه رق کارش «بولوا یسلاش

 اض هب دم ید ۳ ه ول رط ااغ «هلد ودح یبا

 .ردمورو راغلب یسلاها رکا .ردطاحمو دودح هر

 اد كناضقو ید یرلهیحا سونافتسایآو زوقلیساو
 ۰ ردهدنلخ

2 3 ۰  
 وا موق ر 7 ( س ںاعحا ) |

 ید تک نک ولم نج «بوأ

 یرلیدنک «هلکعا توعد هند د وې ینیرليدنک ساون

 قاطرب نلسد (دودخا) هدب ع «ندنرک دشا عاتتما

 ندنرایدنک «قر هقای شتآ هدن رلحا هل ار رفح راروقح

 ترهش هلعما و .ندنشدقا یرامدآ ینید وسط

 .ردرو ذم هد« ج وربلا ةروس» هعقو وب .ردرلشملوب

 [ ۰ هيرو تعجارم هدهتسهدام « سا ون ىذ »]

 لحاس كنوخ> هد رپنلا ءاروام ۱ فا 3

 . یدآ هبصق رب عقاو هدنسدق ۱ 0

 ۳ ر ۳

 ۱ تکسخا
 روس بول وا هیصق رب هدنلخاد

 یسهطح هن اف رذ هد رپلا ءارو

 یراهجابو
 یکیدتا روهط ع رھا شم

 عابو طاح هلا

 یوو
UEولعم رب رباد هنغب دنا و هدلاح هب یدمش  

 قوحرب

 ودنا بزم

 . یدمهنل وا 0 درام

 لا + ) هدسل دنا |

 0۷ 0 كن وک جوا ۱

 .رویدیا رکذ یوج توقاي یتغیدل وا هیصق رب ر وهشع و

 لصا نع ( ےغط نب دج رکب وبا) |
 بول وا ندنک ولم دال وا هب اض رف ١

 «بوغوط هدقارع یت دم و .س هداد- ئ

 «هلمر ندنفرط ردتقم یسابع هفیلخ هدنخګ رب ٢

RE 

 ONE ینغیدلوا قوح

۰< 

| 

 ض خا
 کا شو نت هنکلیلاو قشمد هرکص هنس ییاو

 سصه ددب ریو رخ ناتو بال اب یضارو هلا رهاق هدعب

 «دلغغل وا ضیوف هتسهدهع یجد دالب و هرب رحو

 هل اعذد هلغلغیک نب دجا ناس «بولوا لخاد هرصم

 یک هدر غه «بولوا بولغم دجا تیابنو ؛شعیا هب راح
 یو و «شجاق هنناپ كهللا ماب ماف ندهیطاف كولم

 بحاص . یدیشمالشاب هکا ضیرح هنطبض لرصم

 هشار نيا نالوا شا جورخ هدنتهج ماش هجرت
 یتشهرناد ندتهج وا «بولاچ هبلغ هدجا ناکهدبلح و

 هنبرکسع كيللاماب عاق روکذم یک یکیدتیا عیسوت
 ؛قردتلوا فیطلت ندنفرط هبیلخ هك بلاغ ید
 (دیشخا) نالوا یاونع كن رارادمکح هناغرف یکسا
 وا هدعاسم هننرکذ هدربانم كنساو «بیقلت هلیبقل

 «هردص ندگدزوس تموکح ردق هنس ۱۳ .یدیشغل

 . ردشقا تافو هدقشمد هدنشاب ٩۲ هدنخم رات ٤
 . ىدا تاذرب نم وس ییامد كفس و ردم و روسح

 یورونو یسهلوک رب هلیلغوا ییا هرکص ندنیدنک
 . رارید (نایدیشخا) هنش ۰. ردرلذمر وس مکح

 عیب هب هیسابع یافلخ ات زابدشخا

 رب شمروس تموکح یقردلوا 7
 ۳۲۰ ندنفرط ےغط نب دمع هجرنلا فآ هک ءردنلود
 ۳۸ كددنخح را ۳۵۸ «قردلوا سیسات هدنح رات

 هنیلا كن هیطاف كولم یصم هدعب و «شثقا ماود هنس

Oeبول وا یک شب رب زهحورب نایدیشحا . » 

e 

 ۳۳۹ TT جنط نب دم
 ٩۰ FACTS دج ن روح وا

 ۳۵۵ ۱ دم نی لع
 FON ORS » دوسا رؤقاك

 ۳:۸ » ۳۹۹ » ىلع نب دمححا

 ینیدلوا هبصقرب و ررب هد-سراف خا
 .ردروکذم ہد دی رع بتک ضعب دل 1

1 ...۶ 

CEEیوبت زمدنسفا (علص) را  
 نانلو هدارواو شعاع وا هباروا 3 نکردیا فیرشت

 ۰ ید رلشلمق زا ه دشرش رم

 ۱ صضخا
 هقرب = .رداضقربو عاط ست

 غاط رب هلسا وب ید هدنرافرط جیا كنبزاغنب ین
 . ردراو



 ف جا

 یمهاوب ینویفارغج پب (حج رحم) | و |
 هداضعب و هریک طيح رم رنک |

 هنسهدام « لیشب >] س .ردراشعا قالطا هریکد قآ
 [ ۰ هلروب تعجارم ید

e ۱ ۹ماعا  
 ییایصن «ب ول وا ند ع یارعش

 شا تأضشن و دلوت هدهریرح . یدیا بهذلا

 :ندنسهقبط كران وا .بوشیروک هلربرحو قیدزرفو
 هل رب رح «بولوا تسود هافدزرف . ردشم وا دع

 كللادبع ند هوما یافلخ . ردراو یرلئاحاهم هسیا

 یا و كرک . ردشعا حدم یاشهو ناورم ی
 نانلوا رک ذ رکو هلیامز رباک | ریاسو هلرادمح
 لوقنم هدلقحو یرلا رحام ضعب عاش کیا رکید

 . ردراو تایاکحو رداون قوح ر

 : رد دن راعشا

 دجت مل رثاخذلا ىلا ترقتفا رز
 لاعمالا علاصڪ نوکی

 (نایلس ۷ لع نسما وا) ۰ ۱ 2 0

 .بولوا ناک رها و
 . ردشعا ذخا ندا یک بلعثو درم یوح زع

 راو یرلهسفانم هدنرلنیب هلآ یور نبا روهشم عاش
 ۲۸۷ .ردلکد مولعم ییدشا فیلأت باک . یدا :

 «تدوع هبلح 2 «بول وا لخاد ه رصه هدنح را

 ۰ ردشعا تافو هدد ادب هد ۲۱ ۵ و

 ا ۱

 دنا مظاعا (دیعلا ربکا شفخ
 . ىدا ندنتکلع | یعب رحم لصا نع «بولوا

 واو هر وبس «بولوا یحاص لوط دن هدتةلو

 . ردندنسهذمالت لج كنسيدنک ریهاشم یک هدیبع

 . یدمهلوا مولعم یتافو حرا
 نسحلا وا)

 طسوا شفخا
 رهاشم (یخلبلا ه دهید ۱ 9

 تب وب ےس و ندنساددا مظاعا كەر صد «بول وا ندن وب وحم

 تافو ار 2 ° ی نیت لح

 راد و . ردشعا

 3 سساقلا « > :.«نآرفلا یناعم رس >¢ طس والا »

 باتک» «« ضو ملا باتک» «« قاقتشالا باتک»

 «« كوللا باتک» «« رعشلا ییاعم باتک » .« یناوقلا

 .« رکلا لئاشلا باتکڪ » «« تا وصالا باتک »

 . هراس و « ریغصلا لئاسلا پاتک 9

 . ردشغا داحشا یتیرح

 لج ٽي وش

 ۷ لب 98 تم اند

 (ببخ) هدضورع

 ی جا ۸۰۵

 ل ۱ مت م تا سدنه
 EEK نیر | صالخا

 ( یسراف و (مظن ها ونع » هم انهاس دات « یر

 . ردشم زاب یتحرات كريكملاع

 لحاس كليو هدنسهطخ دیعص كرصد ۱ ت

 ۱۱۹ كطوبس «بولوا هبصقرپ هدننیع مر
 -اها ۱۰۰۰۰ . ردعقاو هدنسقرش بونح هزنمولک

 هدهتفه و یراحم كاشبا هحقدلوا «یسشراچ «یسل

 . ردرادلوصحم و تنم قارطا

 زلت و . ردیس صلح كیاذ جاق رب

 . ردراو یرازاب هرکرپ
 هدندنع رلیرصم یکسا «بولوا رهشرپ یکسا تیاغ
 رابات وک «نکیا یمسم رلیسا (نیجخ) دوخای ( مخ )

 قوحر, هدنفارطا . یدرلشعا ےس هلیسا (سیل وب ونا)

 دیس (یبر) كبرع نیخروم صوصل ا لعو هقيتع راتآ

 .روینلوب عدق یانب رب عنصمو مسج یرلکدنیا
 تکلمو هیصق رب هدنراوح هبر دنکسا |اخا ها

 (الط) هدتنامز هیفالسا

 راز لس

 وصح نالوا هنها ک ةباح هل رم دنفا (علص) ها لوسر

 رد روهشم هلرتم

 | سبق نإ سنخا

 | وا
 سب ردا ترضح . رد روکذم هدنارو هرزوا قلوا شا

 . ردخونخا یساربع مسا ید 2( ع)

 وخ « ادص ساکعنا » هدینات و نسل (10010) ۱ 0
 هدهبات وب هع دق ریطاسا بول وا كعد

 دل وتم نداوه و ضرا ایوک هک «یدا و كن رب رب

 كح ەنى راهقالع و قشع تن رمشم هل الا وا «بول وا

 ندنفرط (نونوب) یسهجوز كنبرتشم «نوچکیدتبا تم
 یرلک دلیوس كنب راهقشب زکلای و هلکمهم هیلیوس یدرقل

 تک اق نودا قشعن ها سکر)آ هم و
 ۴ شف وا لنو هاف كرهدیا رایتخا یو وا

 اش زا یتنطلس رود كن رلت دژ ی

 هدن و زبرط خ ردل وقنم یامارگ ضع بول وا ندنحم

 . ردمانا هاکنرایز یسهبرب «بولوا نوفدم

 حوتف 79 «یدیا

 ندتیلهاج یارعش

 (هيسنخا ( ندحرا وح

 EF كنهقرفرب نلند

 دی دال وا ربکا كل( ع) مدآ نب لباق



 ی جا

 هنغاچس نیلم وک كنتبالو هنردا ۱ ا
 .ذم ءاول «بول وا یساضقرب عبا

 بغ لامشو «مقاو هدنسیلاش برع كتبالوو كروک

 دنب ندیفرش لامش «هیدودح ییا مور قرش ندنتهج
 2 «هردب راد A e ردیرک | عب ات هروک ذم ءاول

 د الو كالس ید ا ی ریکسا
 ندنرلکدا كنسالسلس بودر یسضارا . ردطاحو

 سم یسیلاها رثک | ؛بولوا قلغاط «هلفلوا ترابع

 لقامب یزکرم . راردروهشم هلتعاجثو تراسج و

 ۲۰۰۰۰ ًایرقنو ییدبرق ردق 4۰ «بولوا یسهبصق
 نا «نورب زوط «نالیسا . ردساج ةا
 . ردقحم هباضقوب ید یرلهیحان كیوشاب و حجم وکس

 نذهتسح یافرش (فسو ن 2 171
 یافلخ لیصعسا یردارب تولوا

 :شغا

 هجرت بحاص یردار «هاغمالاق ىلغوا .هدشافو و

 تموکحرب هدارواو ؛شمک هبدماب «بولوا ثراو

 تدمرب هدیرع نرق ضحوا لسا «كرهدا لیکشت
 .ردراشهروس تموکح لالقتسالا هداروا

 زوهلن .دنرتأوا كدیفویلس تا 1
 قیرط یرلساسا هک «ردهورکرب شقا

 9 و سرب هرات بولوا ترابع ندو

 مومصلایعو هنیراربرپ «بودبا تیاعر ههیرشب ةاخاومو
 دع هفیظو یحرب ىکا تنواعم هشراسنح یانا

 .ردو تشرط هلو تقو قوچرب رلنوب . یدرردیا

 ندنرحا تیابن «هرکص ندکدتیا تعانق هلکلشیو
 ویس تلودو «كرهشود هنساد وس تموکح یرلضع

 ساویسو هرقنآ كرهدا هدافتسا ندنل از كنەيق

 . یدراشبا لیکقت رتموکع تلچوک شیب هدنرتهج
 «درهدا ناشیرپ و بولغم یرلن و راک دنوادخ ترمضح

 ۱ ردشلآ هدر ات هیامع كلاع یرلاروا

 جورح هدزاعح هست اد كل زعم ندهیسایع

(Echinde)هدنریطاسا عدق نان وب  

 .یدبا نجرب نالی یرایو نیداق یدای
 م ود | تعحا هم و ¢ ك E « ۱ ! | وب

"۰ 

 هدنخا

 یرود ینا ناخ رپ ناتا | : 3
 ۳و م

 لصانع «بولوا ندنسالع 2, ی

 ضعب هدیداعس رد لا هردا و هسورب . ردلداقوت

 حرش » كنەعرشاردصو ؛شها كاسر دم هدرلدسر دم

 عماج یرفک طافلا هلراهیشاح ضعب هنس « هیاقولا

 ۲و | ٦*۸

 یسهاخ .ردشم زاب باتکرب هلیناونع « ندنهلا ةیده »

 همولع ةبلط ینسهریثک بتکو ءان دجسم رب هدنیرف
 :یدیشتا فقو

 بز وا) عفاو هدنل امش كيایح وقسا (Eda) ادا

 هزمولیک 6 و لوط هزامولبیک ۱۰ «بولوا یر

 یرلاعرم «بولوا قلغاط یسیضارا . ردراو یضع

 . ردراو یرلناهل ظوفم ضعب و
 تارجوک ناک هدنسب ع لامش كناتسدنه ۱ رانا

 كدابا دجا «بولوا رهش رب هدنسهطخ

 برف و .عقاو هدنسفرش لای هزام ولبک ۰

 رب لقتسم من رهشو . ردعماج ییلاها ۰
 ۱۳۰۰۰۰ وب ۱۱۱۵ ع رم کلستر
 . ردعماج ییلاها ردق

 تعجارم هنسدام « رایسپردا »] ۱ ا
2 
 ی ( دنالوه درون ت ۳

 هلکساو هبصقرب هدنشلابا « یلامش گنلف»

 ه دن سقف رش لامش هزم ولیک ۳۰ كاد راما «بولوا

 مع ل لو رج نلاها ٠٠٠٠١ و «مفاو
 .ردشعا ید ] رح وم «نکیا )مس ر راو

 ۱ ضد « یر هقب راف ضعب قلعتم هتنالویعم ریه د اذهعم

 . ردراو یتراحت یغای هنیلاب و یسهینبا لزوک

 | یرحه نرق یجنوا (یلج رکب زارف
 نان «بول وا ندنسهباقگ اد عن ف دا

 ۰ ردشعا ثافو هح هرکص ندنح را OS ردیللوب

 . ردفیطل یراعشا «هدلاح ینیدلوا
 دند

 لاج فسوب یا دازآ یدلیا نددت سبح
 كش كاريرا نسح قشع لها كاب 5

 كهش لوا ییادا هنیغالوق زکرب یدمدیک
 كنس ك ریکیش هآ نالوا ندنسحوا ناز

 ندنسارعش (دزب ) هدناربا (نمّوم ربما) و ۱

 (تروس) «هلتلح ر هباتسدنه بول وا

 خراب .ردشغ | تافو ن کیا لوغشم هاب دابع هدب رهس

 : ردن دراعشا لج ت تس وش . .یدمدنل وا سز سد هنافو

 مک هراپ كشرز مسیون همان قوشز
 مک هراچ هچ ورد لیست تست هک ید

 ۔ارعشس نرخ اتم اار (بس انالوم) ادا

 «هلالح ر هب اتسدنه بول وا نالمسس



 جدا 3

Vore fهعطق وس ۰ ردشغا تاف و هداروا هدنګ رات  

 دنکیم داش ام لد وا لاصو دای

 ء

 ۱ كم ادا

 باستا تاک هب افطصم هدارهش ندا تساقا هداروا

 یرکص ندشلاحمرا كيلاراشم هدارهش كردبا
 هنسه صز ییاتک هصاخ ةن رخ فلد ورو هنداعس رد

 ۹ ۸۲ و ؟؛شذوا لئات هبصانم ضعب رکید ه دعب و «لخاد

 «نکیا یرادزفد راع هدناب كتاب رد نادوبق «هدنح رات

 كلام هیادص نسح و عبط تفاطل . ردشقیا لاحرا

 : رد دهلج وا هعطق وس . ردفیط) جد یراعشا «بولوا

 كسبه ده نس لاله ورا یا كتنسح نامسآ

 كسيهنس یلاع قاطرب كدمروک رلزوک هسقوب
 یتس طخ یا نوکوب رایدروک نوچن ندغیت
 كسیمنس یلالج هسقوب نارودلاق شاب هدمور

 ن لیععسا ترضح ( لیبدا ۶ | لا

 42 ( مابسلا امییلع ) لیلخ میهاربا "۰

 یرود ناخ ناهلس ناطلس ینوناق
 .ردیل هیسامآ «بولوا ندنسا رعش

 . ردیلغوا

Edgevorth ( ۱ ۴ ) كنه لکنا 
 ترو وحدا

 «بولوا ندننیسدنهم ریهاشم
 هدنسیدالیم حرا ۱۷۷١ ۰ ردیلهدنالربا لصا نع
 تاذو هد ۱۸۱۷ «بوغوط هدنسهبصق ( نام )

 لا یرکف یداحا ینارغلت هلسهطساو اوه . ردشما

 یدنک .ردشفل وا نایمرد ندنفرط هجرت بحاص لوا

 كلوب ریهدرب کیدا شیرفن هدنکرح یاشناو لقن
 . یدیشعا داحا ید هبارآ رب رورو هشرزوآ

 عقاو نوجا لالقتسا بسک كرلیل هدنالریا هد ۲

 هراق ماوع هد ۱۷۹۸ و ؛شعشراق هنراششت نالوا

 تیراتم كنهدنالربا .یردوا با تب

 هلاقثارح و هبیرامم نف . یدشعا ما رتلا الع نسرادا
 دا ایرام) یربق كنوب ج . ردراو قلات شب قلعتم»

 «بولوا ندر دا كو لا كءدنالرا ( ترووح
 صوصح هلافطا هل راب انک قوح رب هدنقح دالوا هیر

 روصم ینلاوحا كیهدنالریاو زاهاکح لزوک ضع

 لوبقم هلیسهدایز یراثآ . ردشمزاب رلنامور قاطرپ

 هنیرلناسل اپوروآ راسو هیهج زسنارق «بولوا ربتعمو

 «بوغوط هدنح را ۱۷۰۷ . ردشفلوا هجرت ید

 . ردشا تافو هد ۹

AV 

 أ

 رو

TEY ET EYE | a ۳ 
 ر (قدلاو) و ( ةه ) هطاعما هد( ال

 عطق هفاسم كلهرتمولیک ٠۲١ كره ندنجا
 هدنسیغاشآ هرمولیک ۱۰ 2 (لساق) «هرکص ندکدتا

 . رولیکود هنر (هدلوف)

E PRES . 
 A .دنالو ۱ تل اردا

 ینلک ندنتهج قرشو یرب كنەبعش یکیا ندیا بیکرت
 باتاعت ندنرغاط هنا اش هدنغاهس هیها وک «بولوا

 لاش هدعب و «قرهفا یغوط هبقرش لا ادتا

 قش ینسهیحا سونارطآ «بونود یرعوط هییغ

 رکید «قردلآ رلهرد ضعب ندلوصو غاصو (ك رهدیا

 بو ود یغوط هلاعش ءهرکص ندکدشل رب هلیس هبعش
 جلاخم «هدنیدقیچ ندارواو .هنلوک (دنویلوپ
 ردق ه قالت لح .رولکود هه صصص «كردشل رب هل رم

 كب «بولوا هزتمولک ۱۸۰ پرت یسارج نالوا

 ۰ رد(سوقادنر) یعردق منا ۰ ردیلقیشال وط

 ۔اخ هیت وسفاص كنهزلکنا ( 20۳66 ) ۱

SG EE kk 
ADEیتافقو ك( دنومدا ) یردارب هدنخ رات  

 نالوا عقاو 2 رلیل هق راع اد «هلس ولح دم «دس رزوا

 ی( لوقلم) یرادمکح ایج وقساو ؟شم ریدصابینیرللالتخ |
 یکی «بودیا تافو هد ۹۵۵ . ردشقا بولغم

 . ردشلوا ییشناج (یودا)

 اه شرف. اكشالو . رکدنوادخ 2

 on a ۱ مرور
 .راق كنسهرب زح یللدم و هلن قا لکا كنيل وطاآ

 -اهتنم دءهفروک كوب رب نالوا یاته عقاو هدنسیش

 «بولوا هدیرما تعاس ییا ندرح لحاس ۰ ردهدنس
 یسهبصق دیمردا .ردلحم ما ( یاچ قآ) یتهلکسا

 ۱۵۰ كریمزا و هدنغ هزمولک ۷۵ كنبسکیلاب

 . ردعماج یییلاها ۰۰۰ و مقاو هدنلامش هرتمولک
 هدعق وم رب طاع ها رلحاغآ نوتبز یا رطاو لزوک تباغ

 یسهلکسا كراراوجوا راسو كنبسکیلاب «بولوا
 یکسا .ردراو یه راحت تيما يخ «هلغلوا هدنماقم

 دیمردا ت ءرد(یتیماردا) یعدق مسا ءبولوا رهسر

 كاضق زوقط ندیا بیکرت ییغاصتس یسهرق یساضق

 ( هیوا) «بولوا ینانلوب هدنتهج یلامش برغ دا
 «بکرم ندهبرق ۱۱۳ ریارپ هلبرهیحات (دابآ دورما) و



 دا

 .اها .ردعماج ییلاها ۳۰۷۳ لا هنا ۵ ۵۸۲و

 الماک یروصق و مور یردق كيبشب زکلای كنسیل

 «بولوا رادلو صح و تدن» یسضارا . رام راتشا

 میانص . ردقوح یخد یرلجاغآ طومالپ و نوتیز
 -امع لد ریش یک باروح مک «یلاخ ویا اب هيلع

 -غ لحاس كنيلوطاآ یرفروک دیمردا -- . ردئر
 دفروکر ب عساو هدنسس راق كنس ەربزح یالدمو ه دنسب

 .ردشم رک هنحا ك رله رق ردق هزمولک ۰ بول وا

 دیمردا هدنسهیفرش تهح و قلا 1 هدنس هيب ونج تهح

 . روینلوب یراهبصق رکو
ll ۳یلاوم (یدنفا " 

 DININ ® دمردا
 رده بول وا ندمارک داد ی 3 رد

 ىلع ۰ ردیلغ وا تن دنفا هللا دعس یلدیم ردا ندنی س

 «هرکص ندکدتا مولع لیصح لس رادم رود لوصالا

 هدنامز زا هلیسح یلضفو و یدادعتساو تواکذ

 هب وف «ب سلبارط كل رودنا هیلع بتا رم حطق

 «شقل و هدنفلیضاق تابالو ضعي یک ساویسو

 ۱۲۱۸ «بولوا ید یسالم درونم ةندمو یصمو

 ك ربقف ور . ردشعا تاذو هده ر ونم هنب دم هدنح رات

 یدنفا نیدلا دعس موحرم یردارب نانلوب یردپ ناق
 هدنداعس رد و د ه رونه ةنب دم هنهات كنهجرت تحاص

 . ردشقار راففو ضعب

 ۔ه اع يلع تلود (۲۱۵0۴۱۵)۸) ۱ ۰ ا

 هرکص ندلوباتسا هدنلیا مور ك

 یعنکیاو كتبالر نالوا یانه «بولررا یرهش یجنکیا
 كنسدعدق هعطق (یکارب) . ردب زی م كن واه یودرا

 ۲:۲ هللا لاش ضرع ٩ ۰۲۰۲۱ «هدنسهروا

 لک ۲۲۵ ثاوناتساو دیرش لوط ۱

 هد رآ 9 یو هح وط . ردعقا و هدنسلام بے هزم

 هدعقوم رب لزوکح نالوا یسیق الت لع كنب رار

 «هرکص ندکدشل رب ها هدرا رص «بولوا سس وم

 ندنعا هسا هج وطو E واح برع د رهش

 وا رهشرب هک براک و لر سه هعفدل وا < جسم کت

 هس وش راج لایق کیا «یسیل اها ۱ ۰۰۰ ۰ «ب ول

 عماج كچوک ردق ۱۰ و كوي ٩ «یاتسد رب

 كي حوا «یسسردم ۲۲ ید ۲۰ هلینیرش

 «یساسیلک ۱۸ «یسهناحاتکرب عماج یتک بیرق هدلح

 اه یارس بارخرب «یسهیکت ۲ «یساروخ ۲۴

 کیا یکلم یرب و یرکسع یرب «یسهلش * «ینوپ
 هبدسر ۲ «هب رکسع هبدشر رب «یسدادصا بتکم

 دا ۸۰۸

 انس باکم ۳ هلدتکم ابا "هبدشر و هکلم

 ءیتکم تعارز رب رار هل یکلتفح هوم «یسر
 ندنفرط راهبهار هدیرب و كن هبدلب یرب «یرکسع یرب

 اربخا «یتراع ۵ «یسهلاخ هتسخ جوا رونلوا هرادا

 لزوکرب نالوا لماح ید یتعاس كوب رب و شفلوا ان

 ریکر اک ۷ هدنرزوا كرارهم «یسهلف نيغناي عفت مو

 هدعتماحا ون هدنفارطا لو وص كوپ رب «یسیریوک

 کسا ر هدنسهیلاش تهحو یئهیسج تاماکعسا

 رلجاغآو راها هدنحا كرهش . ردراو یسلق

 هلرلناتسو و غاب ید یفارطا یک ینیدلوا قوح
 یروصقو رس یسهدایز ندنفصن تكنسل اها . ردطاحم

 كنس هشرش عماوج . ردندوپ و یتمرا «راغلب «مور

 ندنفرط یان ناخ میلس ناطلس یینصم لاو ىك وب لا

 رچوا هک ؛ردیعماج (میلس ناطلس) نالوا شارویپ ان
 ناطلس یسیهکیا . ردراو یسهرانم ترد یهفرش

 حجوا) نالوا شلروپ سیسأت ندنفرط یناث ناخ دارم
 -انم تردید كن وب هک «ردیفرش عماج ( یهفرش

 عماوج نانلوب هدضرا "هرک ك راهرانم و بول وا یسهر

 یرلقدلوا یرلکسک وب كاو كوب كا كنبرلهرانم هفىرش

 ۔ازہش كناخ دی زیاب ناطلس مریداپ یسیجچ وا .ردیورم
 ل یسوم ا ندنفرط ناهلس ربما یسد
 ناخ دم ناطلس یلحو «ماود هنسانب ندنف رط

 : سا ) نالوا شلروپ ماا فوط ی رر

 یسچنکیا كنعماوج هنردا هجتهاسج هک «رد ( عماج
 یسلهفرش ییا ینعع یر ندنسهرانم ییا «بول وا

 وی هوالع ندنف رط فا ناخ دارم ناطلس 1

 یناتلاخ دارممناطلس هیلاراشمهنب یسح درد .ردشلر

 هی رلیلاع مسا كناخ دیزیاب ناطاس مریذلی ید یسیجنشب

 یعکیا یه ردا كن راث رطح راکدنوادخ ۰ ردشرش

 یسا) یرلقدلوا شما انن هدنرلقدروی ذاخما تی

 (ملس ناطلس) هدنلع «بولوا قرن ۲ هم (یارس
 د وح وه ۳ بارخ : ردن شعل وا ان یقیمش عماج

 ینات لان دارم ناطاس هسا نوابه یازس نالوا

 .ردشلروپ ان ندنفرط ینا ناخ دمع ناطلس معتفلا واو

 هدنرزوا یربن جرم یسیکیاو هجوط ېشب كرلیرپوک
 يدق کوی كا دل رایکهدنرزوآ هح وط «بولوا

 شلدا رن ندنفرط لام یزاغ حفلا دعب بولوا

 با مقوم مان (مربدلب) هک رد(یسیریوک لاخح) نالوا

 ح ۱

A 



 ۸ و لوط هرم ۸ بول وا دم | رشا

 ناخ د زاب ن یسیکیا 3 ردراو ی ع هراد ۱

 شرو اب درنگ هو تیر و
 -وا عقاو دن را هک هبا فیرش عماج یراقدلوا

 یتیدلوا شلدا اشنا ندنفرط هبلا راشم هاشدا ؛بول ٠

 خط تلا ناخ قطصم ناطلس یسیجح وا ۰ رد وص :

 .ز دینسد رب ا هناخحارش نالوا شمر ویب اشنا ندنف

 كن هربسسم بوسم هب واه یارس جد یسیکیا رکید ۹

 ناخ دمع ناطلس خفا وا «بولوا عقاو هدنتهح کيا

 یا یکهدن رزوا خر . رد رهدرک اشنا كنب رلتصح ۱

 ناکقنج ,بونالشاب,ندنفرط یرلترضح ینا ناخ د و
 ۔وا لاکا هدنرلتذطلس نامز كناخ دیعلا دبع ناطلس

 کا جد ( یربوک یسا ) نالوا یرکید ۰ ردشفل

 -راج یا ۰ رد ربا كربخ بحاص رب هدزرسا اشا دجا

 هدنطسو كرهش ید (یسوشراچ اشا لع) ندوش

 یناکد ۲۱۲ «هللوا روو كوي «بولوا عقاو

 (هتسارآ) نال وا یرکید . رد راو یس وپق 1و رد واح

 . ردهدکشا تماقا یفانصا فافخ هدنرارکیدو ردارخ

 ضمب لزوک ندقوماپ و كپاو كوب هدنرهش هنردا
 .ردقوج یراهناخغابد . ریلییاب هرباسو ملک هلاجوسنم
 رمد [رخا . رد راو ید یراهش رباف یوص لک ضه

 هددو هل داعس رد ندق رط ر «هن رزوآ یساشنا كرال وب

 طابت رابسک ما اه وروآ ید ندفرط رب و هلیسهلکساج اغآ

 . ردشم مت رآاهد تاقرب ینسهب راحت تیمهاكن هن ردایسغ |

 ادق «بولوا سا ك یرهش هنردا
 نرق یبنکیا «نکیا هبصقرب اتداع هلیمسا (سایتسروا)
 ندنفرط (نایردآ) ندنراروطاربعا امور هددالیم

 (سیلوونایردآ) هلیسا كلوب «هلغفلوا نییزنو عیسون
 فرح كلوب یمسا ( هنردا) هک هردشفلوا هیمش
 یزاغ راد وادخ هدنخ را VEU ردیففح و

 هيد اشا نیهاش الال هدن راتنطلس نامز كنب راتمضح

 نمرح «هیلاراشم هاشداب هرکصهنستردو ؛شفل وا متف

 تخبا یمنکیایربشو «هدنرلن وامه تد وع ندنعف
 تیا هنس ٩۰ كدهنعف كلوباتسا هلغم روی ذاخا
 ه دعب كل رکو هدب دم ول کا ردشفل و هیامع تلود

 لاح را هدندم ینیدسنلو تب . ردشفلوا نیزتو

 «ندنغیدنل وا لقن ههسورب یرهزانج كاهاشداب ندا

 یزاغ هل زا هب زت ناطلسو هدارهش جاقر کلا هد هن ردا

 رد ا ۸۰۹

 ندالع و ځاشمو ایلوا و كنارع شعب یک لاخم

 امور لرڪ .روینلو یراهر كریهاشم قوحرب
 ردا هدننامز هيامع تلود دلرکو یرلتل ود سناربب و

 .ردشملو عوقو رده رام كوي ضعب هده

 ور كبهیافع ا هيلع و تو
 ی كا كنتایالو یوم رس ۱ هر ردآ

 هعب را ءاضق قحم هنتناما رهش قرش «بولوا ندن راک

 ندنتهج ییرغ لاش «هلینالو كيالس ابرغ هلا
 هرق ندنتهح قرش لاش «هلدودح لیا مور قرش

 دودح هل رک د راهطآو هرعرم ید ابونح «هلریکد
 6 ۲۵۰ ۰ انیمخم و اب رقت یسهیعطس ةحاسم .ردطاعو
 بود ر هدنسهب غ تهح تسالو 3 رد رام ولیک عیرم

 «دحازنسا هدنتهح اش قرش «(یعاط ط وپسد یتعی)

 دادتما یراهلسلس عاط وروق جد هدنتهح بونح

 كج وکو رلغاط د رفنم رکید و یرلکنا كران وب «بودا

 «ندنکیدلک ردق هنراهروا كتالو ید راډ سلس
 -رلی هلند قلغاط یسضارا كتالو هرزوا تیموع

 رر نصوصا لعو هدنتشم زاد را
 یرارباب لزوک «یرلهووا عساو دعقدلوا هدنرارانک
 0 ج وا رو دف ردق وح یرلیداو تنمو

 . رد روتسم هلرلت امر وا یس رثک ۱ ك راغاط راس هل رکنا
 هح وتم هنس هلبام یرکد راهطآ یمظعا مسق ثتالو

 بودر . ردعپا هنسهضوح یر جرم «بول وا
 ناک ندلاش هل رم (هدرآ ) نیا ندن رلکتا یسهلسلس

 ع در ھر هدناپ كل زکرم یربن هجنوط
 یر (هنکرا) نلک ندنرافرط بونجو قرش «یک
 ییونح تای الس بودر . ریشیراق هح رم جد

 ند عوط ید رارمن لح وک ضع نیا ندنراکنا
 دحازنسا نکلا .رولیکود هنن ریکد راهطآ هب ی وط

 ررب قفوا ضع شیا ند ام قرش كنسهلساس

 بصنه هل ه ص ص یرلکح وک ماطر كا ذکو «ه رک د ه رق

 ه رس هلا هع ونتم ثابوبح یال وصع كثالو .رولوا

 یرلح اغآ دود «بول وا ترابع ندنعا ونا دل رهویمو

 تاناویح .ردندننادراو هجاشاپ كياو «ردقوح ید

 یزد یاب «عای « یونی رشق لتیک ندنالوصحم

 «بولوا یک ۷۷۸۲۷۰ یسیلاها .راقیح هراسو
 ور ی ۲۲۵۰۰۰ اسم ی ۳۷۷۰۰۰ ندرلنوب

 رکیدو ینم را ی ۱۵۰۰۰ اغلب ۱7

 . ردهراسو یطبق «یدوب ید یردق ۰

 نو GAV ANNA دار اف
 یرلناویح و ریغیص .ردراو شا ۷۸۲۷ ۰

 هاش اپ هیلحم عیانص . ردیلتوق هدهسا كج وک



 رد

 كلکلموک «هجالآ هلئاجوسنم لو یک قایشو ابع
 ؛ زدن رابط ندرلشاخ كسا ضعي و 9

 اصول ۱ «قاه» رز هحور شیالو هن ردا

 : ردعشنم ههیحان ۱۰٩ و

 هن ردآ

 اساک قرق

 ب یکسا

 ناریو هګ روق

 لیلخ هجهرق
 سوغرب یهلق

ES 
 قتلا

 رضح یراص
 لدوج

 رلروچ

rجافا هدد  

 هیت قیربا
 هطا

 یلاچ

 كب دجا

 1 یارس

 تر وا

 زوقلیسا و
 سونافتسایآ
 قحوقامع

 زک
 لیلخ هرق

 لرکدج
 راصح راک

 زاغجزوق

 هردب رکا

 هرد راد

۳ 



 را

 یعاعس که كشالو ه ردا .یعاعس ۱ هر ردا

 ای لیامور قرش الاش «بولوا ۱

 ابونج :ح «یعاط روفکتو اسلک قرق ارش لک "

 هبرتاهنس مرک یخ اع :جانآ هددو لک
 .الک 1 دل ود هد ردطاحم و دودع

 . ردمشنم هبهیحا ۲۷ و اضق ۷ «هرزوا ینیدلش

 عبا هنلاوحا كتيالو موع یسهیعرزو هیضرا لاوحا

 یسلاها . ردشفلوا ناب هددقنآ هدام هلعلوا

 ی۸۰۰۰۰ ارش درلنو بولوا یک ۹

 رکید و راغلب رپ «موو ور EZE ا

 . ردهراسو یطبق یدوبب «ییم را یر

 سسج اب «هیدودسح ییا مور قرش الام یساضق

 هب ردا تر

 ۳ «هق وتعید و یوک دن روا هاو «اشا قطصم

 . ردطاحش و دودحم هل راصق هصوح ید

 ییهیحات جوا «هرزوا ینیدلشالک | ندلودح یک هد

 - ردلماش

 راغلب ( ا رار ر | لوپهردا هدناتس راغلب ( لوبهرتا د وخات

ENE 

 | ردق ه زام ولیک 7 كن هیف وص

 هدنکنا یلاش كغاط نالوا یانمهو هدنسیقرش لامش
 .ردراو یسیلاها ردق ۲۰۰۰ «بولوا هبصقرب عقاو
 ارب قم هنساضق هباخروا هدنامو اع هرادا

 . یدبا یزکم كنەیح "
 یرلمساهدع رک نآرق (مالسلا هیلع) |

 ۔امدق كماظع یایبنا نالوا روکذم | سر

 ك( مالسلا امملع ) مدآ 9 تس بول وا 0

EEEرد روک ذم هيما ( خونخا) هدنار و  . 

 ۔ا ون هلراب رصم یکسا هروک هنیداقتعا كرلخ روم ضعب

 Hermès ( a 11۱5۳۵80506 سم ره ) آلت

 اعقاو رد دک تارا ترضح صخش یرلکدتا

 یرلکدتبا دانسا هسمره كنوينان ویو نوبیصم یامدق
 رهبصقو ربش «یداحا كناييک .نشک كن وتفو مولع

 هسیردا ترضح تاغارغا یکوب رناسو یسسأت

 تبیاشع هدنرانب هه وا و وا
 ندنف رط هبرصم ریطاسا سمره .هدهسیا هدقفل وب

 ۔وم صخخرب شغل وا لوبق ندنفرط رلپ ات و و دابا

 ندقح قي رط س ردا ترضح .یدیا ترابع ندم وه

 هندابع كقح بانج يدآ دالوا نالوا شا لودع

 رومآم هلاازع ندنرادعا تباجا ,بودا توعد

 هداز ندهنس زویحوا هروک هتاور و ؛شلوا

 . ردشماشات

۱ 

 تر نه از ۸۱۲۱

 دن برنا نر یی | یسیلدب سیددا ار وند یا
 هبه اع 1 تلود «قردهحاق ندى وفص ا

 ناطلسو ؛شعا اجلا

 راشم اشد ءبولوا رهلم دتاقتار وق یخ
 ھه » هنمان كيلا
 هات دک هدننامز ناخ ملس ناطلس .ردشمزاب یافع

 هرادا كناتسد رکو لصومو رکیراید «قرهنل وا ماعا

 وعو شا تمدحخ هنلاخدا ا ا هلداع

 تن لربط ینا ناخ د زباب

 ځرات رب لزوک هلیا ونع « تشپ تب

Eهما رک او زارعا قو>ح كب ندیهاشدا فرط  

 یدیشل وا لئات

 (س ردا) یک هدن راوح یراصنا بوبا

 یکهدراوحو «كی هجرت تبحاص یسهعشح و ی

 2 OE وناخ بنز یدهحوز را

 تاذ و هاب داه تم راه دو بم رات ۱ ٩۹

۰ PSN 

 تر تر ع
 . ردراو خد یسهدر ر یثراق هرلیضفار

 (لع , ۰ و لا دبع ن)

 ۳ Et اما 1 یولعسردا

 هدن امز ك كر وصنم ندهیسابع یافلخ بول وا یور

 یرما دم یردار كوي بار هل ردارب شی رکید

 ندروصنم . یدرلشع | مایق هدزاعح «یردللوا هدنتلآ

 -ردارب كوي «هدن راک دتا در دم یایق رارکت هرکص

 هب رقم نداروا و هرصم سیردا «هلغلوا لوتقم یر

 قلخ هدنحم رات ۱۷۲ هدنسهبصق (لیلو) «ك رهدیک

 رکسع ليكم «هلطبض یناسلتو ؛شعا توعد هتعی

 شم هما لوبق یالسا نید زونه ندرارربو «بیترت
 تنکمو توقبسک «هلا لاخ دا هنیبم ند ید یرلنالوا

 دا دیش را نوواه نا شفا
 ندين هیولع تلود رپ هاشم 3 اس

 یتغج هيم هقبح هشاب هلرکسع «بوقروق هلیسهدایز
 ناهلس ندنرایلدازآ كن دهم «ندنکیدتا كرد ید

 نر ھارا یسلاو هیَس رفا قیر ھما خاعش زرح ن

 هلیتلالد كيلغا ۰

 ےس BE هدنخح را ۱۷۷ و «برش هسب ردا

 یتموکح نامز كنهجرت بحاص هاهجو و .ردشغا
 ییدتنا سیسأت «هددسیا شلوا هنس قع شب کلا

 یلود (رلیسبردا) ینعی (هسرادا)
 ردشعا ماود

 نا ید مدآوب «بورد وڪ هیلغا

 ردق هاتنس ۲۰ ۰

 وا لغوا كنەجرتلا شا ۱
 ندشافو كنب ردن «بول یولع سرد



 ارگ را

 یسیلدا زا هدننافو ث ردب ۰ ردشٌعوط هرکص یآ ییا

 مزادا هل ر وص یصو هغج وح قحهغ وط دو

 «ریارب هل دال و كنهجرت بحاص «بولآ هب لی یر وما

 کا «هلق وس هنتعیب قلح

 نی مهارب ۳۳9 یدیتشمراسا هری رو ملعت هدتسایس و

 هرادا لوصاو رهو

 قوحر «بودا شالت ندنماخها و لدشار بلغا

 ؟ شمر دتا لتق هدنخ رات ۱۸ ۲ یتسیدنک هلیفرص د وقن

 وبا ییاصو هلیسهیرتو ملعت كندجرت بحاص هدعب و
 تیابن «قردس وا هلاحا هیدبع سایلا نن دزب دلاخ

 «هلغلوا لصاو هدشر نس سیردا هدن را ۸

 ولم هداصقا برغم «ب ولآ هند قلود روما ةا

 یرانال وا شا e زونه ندرارر و «عیسو

 تایح و توقر نديك هثل ود ءهلا لاخدا همالسا

 كرهدبا ذاا تا و ان یتیرهش سافو ؛شمربو

 هدننامز كنوب . ردشا سپسأت خد یب(افرش عماج)
 وا عفر هبظخ نادوقوا هنما رلیسابع هداصقا برغم

 ساوا ی ږددلآ نددادغب بلغا ن مهارب ۱ «قردسش

 و »دل رک هننزژوا

 لوا قفوم «هدهسبا سعتیلاچ هغلوا عنام هنسیقرت
 قلخ قوحر ید ندناهج راسو ندسلدنا «بویم
 . یدرلشعا اصلا هنسهبالداع هرادا كس ردا

 ۲۱۳ یرکص ندنموکح لالقتسالب هنس ۵ هجرت

 .ردشلوا یییشناج دم ىلغوا «بودنا تافو هدنح رات

 هالعلا یا ن ناّمع

 ۳۸ الا ۳ E سم سلردا
 كولم سلدا یسیدنک .رد ردارب كشنات وا «بولوا

 ندارمآ ناشارغوا هللا ارعو داهج هدندنع یسهیمالسا

 كقلخ «هلیتهح یرادتفا هداعلاقوف قح ۲ «بولوا
 كعا طض م تكندادحا «بونارق ینظ نسح

 بحاص

 قفوم «هددسا شا تشن هعفد کا ر «نوحا

 ود هباصمو تاعوقو قوحرب هدسلدناو ؛شمامهلوا
 هب رغم «هرکص ندکدربک رعرب لهغدغد «قردلوا راچ

 ؛شلاق سوبسحم تدمرب «بولینوط «نکیا هدکمرک
 . ردشقا تافو ًاقونحم هدسبم هدنخ را ۷۷۰ و

 ربهاشم ۳ ن دمت 9 وا) ا

 «بولوا ندمالسا نویفارغح )م
 كنهسرادا نالوا شمروس تموکح هداصقا برغم

 ترهث هلیمسا ( یسردا فرش ) هلفلوا ناد لان

 رق «بوغوط هد هتس هدنح را ٩۳۲ . ردشلو

۸1۲ 

 ٠ «ءایفارغج صوصحلا ىلعو «لاکو لع لیصح هدهبط

e 

 راهتشا بسک هدنرالع هفسلفو بط «موج «تئيه

 راسو رصمو یلوطان هللا برغمو سلدنا
 هسنارف هللا هینیطنطق «قردشالوط یراطفا

 ید هش رلتهح ضعب راس كنا وروآ و هزتککنا و

 ۰ ردشما

 كنسدطآ ایلجس ینعب هیلقص ءهرکص ندک دنا تح ایس

 ندنفرط ( رژور) یضکیا ینمب ( رابر) یرادکح
 رادکحو ؛ شقیک هبهروکذم ةهرزح ‹«قرەنلوا توعد

 لامعا هرکرب لو كوپ ندشموک نوجا هيلا یوم
 قازخا ق قاتشلا دهرب » یک یکیدشا میسر و

 . ردشم زا جد يک ایفآ رغجرب لیکن اونع « قاف الا

 كن سایفا رغح (هددتسا شا وا با هرک روک ذم

 هدنس درلیه حرا ۱ «بونل و یره د دعتم

 : حر ید بینا نالو عبط هدامور یرصتحمر

 سن هدس اب ید یسهجرت هحزسارف هد ۱۸۲۲ و

 ءهددسا شفل و ید یرلهنن لصفم هدعب یا

 كتکلع ره هد ات روک ذم نیس ردا هد هی یع خیرا و

 (ندنشدنلوا رکذ ینیدلوا شا تح ید ندناناب

 یرب ج كنب رلوحس ناشو ردق هب یدعش تياتکوب

 و هراضتخا قوح زآ كنسرلج «بویلوا "
 ۰۷۹ یسردا برش . روی 1و ق) یرلق دلوا ش

 . ردشعا تاذو هدهیلقص هدنح رات

7 | رایسردا
در نرق یجنکیا 

 ه

 «بودا شا هداصقا برغم

 هنس ییا زوکیا كدهنحش را ۳۷ ندنخح رات ۲

 . رده ولع تلودرپ نالوا شمروس

 (لع نب نسح نب هللا دبع ن سیردا) هجرتلا فلاس
 ۱۲ ریز هحورب ربارب هلیسپدنک ندنلسن «بولوا

 یسناپ كتل ود و

 مد ارکح

 ۱۷۷۰ 7۵ ۰ ۱۷۲ نع سپردا
 ۳۳ » ۱۷۷ » سی ردا نب سیردا

 SE RAA » شیردا نی دج

 E AR » دج نی لع
 ته 6 دم نب يڪ

 < ۶۱ تیبا نره نی ایک
 ۲۹۳ IC سن « سیردا نب مساق نب ې
 ۳۰ ۹۴۳ 6 رمت نب سی ردا نم یی

 ۳۱۳ ۰« ۰ « مساق نب دمت نب نخ
 :RICE « مساق نب دم نب نونکم ساق

 EVO NGC ASEY » نونک مساق نب دا

 ۳۷ 4 ۳:۷ »¢ نونک مساق ْنن نسج

 ۳۰۵ هدننامز لرع نن سپردآ ن یح ندرلت و



۲ 
 و

۱9 

 ع د

 مدآرپ هدنیسا (هلاصم) ند هعيش یاسور هاو

 یس وم كنهیطاف تلود هدساف هلحورخ

 ات ۳۱۰ هدع و ؛شعوقوا هبطخ هنمات یدهم هللا

 یهبطخ «كرهدبا طبض یساف هیفاعلا یبا نیا هدنرلګر
EEC]تدمر و ؛شمربوح هنمات هب وما تلود  

 “سرک رایسردا «هلغفلوا لتق هیفاعلا ییا نیا ءرکص
 .دالب تک | ادعام ند رهش ساف نالوا یرلتم وکح

 تعب هب ونک مساق نانلوا رکذو «دادزنسا ر

 الشاب هغنوقوا هبطخ هنما كنويطاف هدهسرلشع |

 «ك رودنا ليم هب هیها ی کیا یلغوا ه دعب او

 یردار كنو و ؛شمرب وح هنما كرلنوب ین هبطح

 هفرط نلک بلاغ هسا نسح نالوا یربخا كنەسراداو

 هنهات كن ویطاف هاکو دیما ی هاک «بولوا عبا

 الماك ندنف ط نویطاف کلم تیامنو ؛شلوا ناخ

 ندنفرط رلن و هدنخحرا ۲۷  «ندنخدل وا شیارق

 شغل وا لتف هداروا «هلق وس هب هبط رق ‹قرەلي وط

 .ردشملوا ضرقنم نوتسب قلود هسرادا هلیافو كنو و

 ( Edesse و e ِت دوخاپ ۱ دنیا

 ( هنیدوو) عقاو هدشالو كيالس
 مسا كنس هبص

 دبع نال وا

 . ردیم.دق

 درلیلاب ودک ام کسا «بولوا رهشرب روهشمو كج

 یرلتهوکح یسرکو یرلزکرم لوا ندنرهش (الپ)
 4 رلعسالب نالوا یسهعدق لاها كناي ودک ام .یدیا

 ندنغیدل وا یتبسانم هلبا یک رب كنهبصق وب هح ربطاسا
 شلدیا عضو هلتبسن هنمسا كني هدنراناسل یمسا
 درلجمالپ ءیک ینیدلوا روطسم هدرا رات ینندل وا
 یسهلک (هسیذا) ید هدنناسل دان رآ الوا یدافحا

 . ردکعد « یسهبیصق یک »

 هلیسهدناموق كردنکسا رلیلاب ودک ام س | .تعجارم

 وب هدع دق نامز هبصق و

 هنسهدام « هسدوو »]

 یی رهش ( هفروا) هدنرکدتا كلام متف هاا

 و كره ركب هش راتموکح کا یکسا یک ہد رانطو

 رهشسول و ؟یدراشمربو ییمات (دسدا) د هرهشس

 فورعم هلمساو كد هنلوخد هنسهرباد هیمالسا كلام
 ۲ هل روس e هنسهدام « هفروا» ] . یدشلاق

(Edgard ( 1هژیلکنا  

 یمس هلسا وب ؛بولوا
 «رورپ ورپ لص» عب (قيفېسا) ۰ «نوحا قرف ۳

 هنن رزوا یئافو كن(یودا) یردارب .ردفورعم هلیبقل

 ندن رادیگح

۰ 

AIT 

۱ 
۱ 

 ی 45 را

 رون «بودبا سولج هت هدنسیدالیم خیرات ۷ ٩

 ییق ربكنهدنالرباو «بولغم یرلیل ایح وقسا هلرلیلایدنام

 ندکدروس تموکح هنس نکس نوا . یدشتا طبض

 . ردشعا تافو هد ۷ 4 هرکص

 اص و زنلکنا ( 6 ! | دراغدا اص واغنآ كنهزنلکنا ( 0
Iنادناخ نوسق  

 (دل و ره) ادتا نکیاراو یثارو قح هت بول وا

 موی وک « ریکناهج » هدنسیدالیم می رات ۱۰۱۰ هدع و

 نداعدا ره نی نکا «قیرهشوا بصغ قيح ندنفرط

 هناقداص همویوک روکذمو ؛شلوا روب هکمع زاو

 قرهلوا هنسانعم « فیرش» . ردشماآ تمدسخ

 . ردبقلم هلیبقل ( غنیلثا]
 ندنرارا دمکح ایج وکسا (18210) ۱ ی

 د راغدا ) هجرلا فنآ بول وا

 . رد یلغوا ك ( موقلم ) یجنچواو ینکی ك ( غنیلنا
 ٩ كده را ۱۱۰۷ ندنسیدالبم خیرات ۸
 ی(دلات ود) رب س بصاف «بوروس تموکح هنس

 هرتلکتا ی(هدلینام) یسهریشمهو «جارخا ندایحوقسا
 . ردشعا جیوزت هب(یرنه) یحرب یلارق

 كناوسا هد رصم دیعص (وشا د وخای)

 لحاس كليو هدنلاش هرنمولک ۰ | وفد ۱

 هبصق كج وکر عقا و هدهفاسم كلایم ییا ندن راس

 بول وا
 رایرصم کسا بولوا رهشرب كوپ ك هدعدق نامز

 (سیل و وینلوبآ لوی) هدن دنع رایت و و (وبطا) هدن دنع

 نالا یرهارخ كرهش یکسا

 ؛ رولوا دتع ندد هن رانڪ فال بول وا د وح وه

 . رددوجوم نالا یقگر لزوکرب هدلبن لحاسو
 ؛بولوا معاق الح یدبسم كوب کیا كيدق رهش
 . راردش زه هلرای زاب فیلغوربیهو رللکیه ءرلن وتس

 - | نالوا دوحوم نالا كمدق یصم دیعم ییا و

 یسا كب .هدهسيا ندنرلیلج او كوي لا كنیر

 هد و هک ءردشقلوا ان هدننامز هسلاطن «بویلوا

 . زدن زک یم اضق و رد را و یسیلاها )

 ۰ یدىا فو رعه دیعسا

 شع ایط ردق هتفو وا كنتيدم و عیانص مدق سعم

 ۰ ردلیلدر هنش دل وا شلاق قاب و

 نال وا یحاص هی دا بتک  ضع رکید هلشش ریسه

 ر هرزوا دلج ۵

 . رد دهبصق و (یوفدا ىلع ن دم رکب و ا)

 | ۳ AEA (شن وفدا دوخای) ۱ ۱
 i 1 ۶ جز

 اوت بص ه ( سنوفلآ ) ندن رال شوف



 مد أ

 - رم هدام « سن وفلآ »] ردا نلیر و هدنح ر

 [۰ هلروپ تعج

 ه دنس دب غ لحاوس ایلارتس وا ( (Edel) لد ۱

 روا .ردعسا نایریو هلیتفو ههعطقر

 یگکنلفرب ندا فشک هدنس د اليم رات AAs یس

 وا ]رب ۵ دود مسا و نالوا ذوخام ندنمسا كناد وپق

 ۰ ردشمل

 اک اے هدنغاڪس و تیالو باح ۵ ۱

 هرم ولیک ۵۰ كبلح «پبولواهبصقرب 1

 ۲۰ كننیع لحاس یرب یصاعو ه ناب ونج ت

 بول وا یسیل اها ۷۰۰۰ . ردعقاو ۵ دف سبب هم ولیک

 اور یروصق و نايتس رخ یردف ۹۰ ۰ کلا

 نوتیز یفارطا . راردمکتم لا نع ناسل,یسالجو
 a . ردطاح هاب رج اغآ

 عونربو تاجبوسنم ضعب ندقوماب . روتلوا جارخا
 ید یسهناخگابد جاقر . روشلوا لاعا ید ريصح

EF (یصاع ) ا 

 لماش ید یتسهیحات (احش را) ؛بولوا عقاو هدب ر

 و ترابع نده رق ۱ یدل وا ۱۰۰۹۱۰

 نانو هداص رک ص . ردعماج یییاها ۰

 وصح . ردلس یسلاها اصو نوش ادعام ند ایتس رخ

 یساضف بلدا ج2 رد راو

 ۰ ع یدلاح

 ردق ۰

 هرجا ؛قتسف «مداپ زوج «نوتبز هجا ساب یال
 ندکیاو ندنابوبح عاونا هلراهویم راس و موزوا

 . ردندن وتیز هيلع تور هجلشاب هددسیا ترابع

 هضرش دقارم ضه و هقیتع را قوح كب هداضقوب

 . ردد وح وه

)Edelinek) (ند راک اکح روپشم لا  

 هدن را ۱۱۶٩ كدالیم «بولوا ]

۸۹ ۱ 

NYهک ءردتکلعر دتم هدنرهرآ قرش لوط هحرد  | 

 4 (هنیبم وف) هدن دنع ناتوا "هدبع نالوا یس ەچ دق لاها

 . تافو هد۱۷ ۰۷ و شعوط هدنرهش (رونآ)

 ىج درد نوا

 ام داقآو «شلوا لئا هراناسحا قوح كب ‹قرەنلوا

 فز رابل اق ا نا ر یدمس دف دل وا لوبق جد هنغلاصعا

 شا كح «بورتک هب ی رايا كب ىننعنص كا كح

 : رضا

 . ردظ وفحم رب ضعد ینبدل وا

 رادیسحا ضعپ هدزاخو ناعو نیرح ] ما
 لب سس مما و مارا ناف

a è[ ) ۸۵۲۵۱هوامدا او  ( (Admava۷ مدتی و یاقیرفآ  

 هلا ۸و یلامش ضع هجرد ۱۱ هلا

 | تلح هب دسن أ رۋ ندنفرط ول

 مدا

 1 حالف او الوف هدشاس نرق «بولوا فورعد هيما

 نذدنامع اب و مدآ هک ) امادا ندهیمالسا ماوقا نلنید
 تنیس ر روسح هدن سا ( ردلتم یسلوا فرح

 غفل وا لاخدا هتسهرناد هیهالسا كلام و «عف دلیتف رعم

 «دنیپم وف»] .ردشفل وا هیعست (ءوامدا) هلتسن هنمسا كنون
 . هل روپپ تعحارم هنسهدام

Edmondهزیلکن | (8*  
 تا دومدا

 یرادمکح تنسهطخ « هرنلکنا قرش ىح (ایلغن اتسا)

 ؛شقٍا سولج هدنسیدالیم ځرات ۸٩۵ «بولوا
 ۸۷۰ ءءدلاخ ییدلوا رادمحر هاوخربخو لداع و
 ندنفرط رایلهقراعناد ندیا طبض کلام هدنضرات

 هرمز هاو ادهش ندنفرط رلنایتسرخ هلغفلوا لتف

Eimond Abou) : |هسا رف ( . 

 e فا صد
 قلعتم هایفرو هیرتو هناي دا یک ورتاپو هیاکح
 شد راد هبدیسایس روما یک ینیدلوا یراثآ قوجرب
 هدنرهنرع رکا كسرا و «ردراو یافل وم ضعب

 .هسنارف هدنسیدالیم مرا ۱۸۲۸ .ردشعا كاررح
 «هلا لیصحم لاکا «پوغوط هدنرهش ( زود ) كن

 هد هنا ندنفرط هسنارف هرکص ندک دنا ترهش بسک

 ؛شفل وا تصن هنکللعم كبتکم نالوا شلدیا داشک

 هدنقح یسهقیتع را و خرا كم دق ناتو هلتتسانمو و

 .هرضاح لاوحا كنانو هدعب .ردشم زاب راباتک ضعب

 هدران و «ب وزاپ تک یار

 یافو . ردشعآ ریوصت هد روص انف ك یرلیلنات وب

 . ردشلوا عقاو هدنسیدالیم ران ۰
die j_l (Edmond 1) لوا دا 

 بوسنم هشادناخ اپ وسقاص
 .ردیلغوا 2( د راودا ) یحنرب «بولوا ندنررادهح

 فلخ ه( ناتسلثآ ) یردارب «دنسیدالیم مرا" ۱

 «نکیا هدکعا ارحا تاحالصا ضعب هدنکلام «بولوا

 لتف ندنفرط صخثر هدنمسا (ینوثل) هدنح رات ۰٩

 < مادعا هد زیلکنا

 ۰ ردشغت وا داما

 | فا دنومدا

 , ید ه دن هح ی

oji ) 0۳000 II ( 
 «بولوا ن ندراراد- کح



 ودا

 یلتدش كب

 طبض یبهلکنا نوت (توناق) «هلغفلوا لتق هدنخر
 را

 هني ریکد هدنالربا ك هر لکنا (Eden) ۳ دا

 ۱۱۰ بولوا یرب رب ر ود

 .ایلارتسوا  .ردراو ینیلاب لیخ و یسارجم هزتمولک "

 . ردراو ید

)Edenkoben) | . «°وادنال) كنه رب وان  

 كس ۵ و 2 نوه دا
 وا درب كحوک رب نلیکو د هب هبوط و هدنلامش هزه

 «یسلاها ٤۸۹۰ بولوا هبصقرب عقاو هدرز

 هریواب و یرلغاب «یرلوص ندعم «یراهقبراف هحلسا
 . رذزراو را یو داف

 دهرا 4 و ( 1 ۱ دراودا هد دنا هلسا و (10082۲) )

 قرهلوا بوسنم تم | دام ای وشق

 ردشلک رادکح حج وا

 ٩۰۰ ؛بولوا بقلم هلیبقل « عدق » یسبح رب

 ؛شلوا فاخ ه(درفلا) وب یرد هدنسدالیم حرا

 هلا ( دلاولتا ) یسهدازع ندیا نایصع هنسیدنکو

 اع نالوا عقاو كنوب یرکص ندقدشاعوا تدمرب

 وقسا «هجلاق نسیقر «هلیسلوا لوتقم هدنرب كنار
 یرلن وب" «هللا تموصخ نالعا هرادنامرو هلرلیلایح
 هسنارفو ؛شلآ هنتعاطا تیم «كرهدا بولغم ید

 ٩۲۰ . یدیشا قاشا دقع كرءهرب و ییربق هنلارق

 كننونفلاراد (جرماق)

 . رد ورم یتیدلوا ول یت وم
 ٩۷۰ «بولوا بقلم هلیبقا « دیهش » یمیخکیا

 ه(دراغدا) یرد «هدلاحینیدلوا هدنشاب ۱۳ «هدنرات

 .رط یسهدلاو یکوا هرکس هنس جواو ؛شلوا فلخ

 ..رد شل ردنا ل ۰3و لف

 ۰ ردشعا تا و هدنخم راب

 یسهنسح قالخا

 هنسهرص یرءهزعا ندنفرط رلنایتسرخ «هلییسح
 . ردشل رک

 یج راقیح هانک » یسیجج وا

 : ردیلغوا ۵ (درلت) «بولوا
 بقلم لیبل «

 ۔الیم حران ۷۱۲ ۸

 | ءاص ولغنآ نالوا شمقب ندنلظ كرلیلهقرایتاد هدنسید

۸۵ 

 فلخ « (درلتا) یجنکیا یردب هدنرا

 یشرات ه(توناق) یارق هقراعاد و شلو

 هنسیدنک ینسیلاش مسق كنکلام «هرکص ندتمواقمرب

 ات ۱۰۱۷ هرکص یار بولوا روبم هكا كرت

  ALANردشغا تا و هدنح راد .

 و د |

 تدمر رەوا سالجا ا ن
 «هددسا شعشا وا هل ایصع 4( نردوغ) تن وق

 شیاسآ لاک هنس ۳۲۵ ك رهدنا هلیس دنک تیام

 ال ۶ «هرکص ندکدروس تموکح هلتلاسم و

 لاخدا هه سه ز ها هد وب بود تاف و هدنح ر

 ۰ ردشل وا

 مس

 د راودا

 و | ریکح یلآ

 بول وا ىلغوا كن ( یزبه ) .E یسیج رب
 «ه رزوآ ییانو كنب رد «هدنس دالیم خرا ۱۳ ۷۲

 روبظ هدهرتلکنا سولملا لبقو ؛شعا سولج هت
 شا تعاصت زارا هدراتلقیشی راق نالوا شا

 لها یح نکس ه دننیعم كنس ول ترش E یتیدل وا

 هرکص ندقدقیح هت .یدیشنیک ید هنب رقس تیلص

 ماوعو «ارحا تاحالصا ضعب هح هام و هیلدع روما

VYANهدنخ رات  

(Edouard)دىامرونەدەرزىلكنا هن  

 هلعسا وب قرهل وآ ب وسنه هننادیاخ

 : ردشتا داحا ید یتسه را

 یر ندتقو واو شا طبض ید یتکلم ( لاع )

 رو یناونع « یسنرپ لاغ » هنیدهع یو كکنهرتلکنا
 ایحوقسا هدنخم رات ۱۲۸۲ ۰ ردشلوا تداع ی

 تکلع دنر روا ناتو كردن اسکلآ جوا یرادکح

 یر ندیشک جاقرب ندبا اعدا نت كند روکذم

 ندرلن وب «قرهش وا نییعن کج هرزوا كجا اختنا

Eیدنکو «شّا سالحا هت ءهلا ر  

 قول موق هرکص تدعرب . ردشلآ هتثلآ یتعاطا

 نوتس ییایحوقسا بودبا لئق هده رام رب ید

 چوا هدنامز كنوب رایلایح وقسا هدعب .ردشم | طبض

 هدر دصات ینیرلمایق ییا كليا «بودبا مایق هعفد
 شقار هدنحآ شتآو ناق ییایحوقساو شلوا قفوم

 «نکر دیک هغمرب دصاب یتیرلمأیف یجج وا «هدسیا
 ید با هسنارف

 1 ردشغا هب راځ ر

 لغوا كدرآودا یحرب هجرتلا فآ
 لده ارا ۱۳۲۷ ند ت رات ۱۳۰۷ تولوا

 روب هتهافسو قوذو كشوک . ردشمروس مکح

 ل8 1ا ىو راقات وقسا او هتولا#
 و هدنېلع ید یردار و یسهحوز «ندنراقدلوا

 ر و ؛رلشا بولغم ییسیدنک «كردشل رب هلرلن ال

 . رد رتشلیا لتق (قاعتم بوااپق هادز

 یسیج»یا کی



 و دا

 لغوا كدرآودا یجکیا هج رتل ا فنآ یسیعح وا

 هتک کرا ۱۷۲۷ ی داس اكر واوا
 «ندنشدلوا نسلا ريغص .هدهسیا شغلوا سالحا

 «شفلو هدنتلآ یتیاصو كن (البازبا) یهسنارف تدمرب

 .یدشتا نوما هرادا ( رتروم) یتسود كندافو و

 هلآ هنیلا لود هرادا بولوا لصاو هدشر نس

 یتابسانم نالوا هل ( رعروم) موقرم تكنسهدلاو

 .الک 1 ینیراقدلوا شا لتق ینیردب قافتالب كنسیکیاو

 «سح ههعاقرب یتسهدلاوو ادعا ی(رعتروم) «هلغم

 هاب اعف د ییهسنارف Ê ردشعا طی ندیکب ییایحوتساو

 لیغوا و «الیتسا ینیرارپ قوحرب «بودیا بولغم
 كرهدا رسا يیاژ یلارق هسنارف ( سنرپ هرق )

 یلارق هسنارف رخ وم «هدهسیا شا قوس ههزلکنا
 ینیدلوا شق | طبض هدهسنارف كنهزلکنا لراش یجنشب

 هجرت بحاص . ردشعا دادرسا ینیرثک | كرارب

 ییهجریلکنا «بوردلاق یناسل نسنارف هدهزنلکنا

 تمدخ هنسیقرت كفراعمو مولعو «ذاخما یمسر ناسل
 -ان ۱۳۷۷ هرکص ندنموکح هنس یللا . ردشخا
 . ردشخا تافو هدنح ر

 قدوو یسر كنسهق رف « لکقآ» یس درد

 ځرات ۱٤٤۲ «بولوا لغوا ك (دراشر) ىسەقود

 «هلماود هنکلسم كنبردب و ؛شعوط هدنسیدالیم

 كنس هقرف « لک لزق »و بوسنم هننادناخ ( زیساقنال)

 هکشا طبض نص نده یعتلآ نالوا ایسار

 هنن دصقم هلی واعم كن وق (قیوراو) و «شعنیفلاق

 تنوق روکذم هدعب «هدهسیاشمک هت «بولوا لئ
 «ندنکیدتا قاحتلا هنفرط یرانمشد «هلکرت یتسیدنک

 یا شب و ؛شجاق هکنلف «بولوا بولغم دراودا

 كنسهقود (ایوغرو) نانلو یردارب ناق هرکص

 هده راح توق قیوراو بلد وع ههزلکنا هلیع دراب

 رغ ا طبض ندیکی یک دنا ۱۷۱ و «لتق

 . ردشم زا نوئسس ییرانش دو

 ردشٌعا تا و هدنګ رات SEAN «بولاط

 هتهافسو قود هده

 غوا كد رآودا یحدرد هجرتلافن آ یسیعشب
 یدلاح ینیدلوا هدنشاب ۱۲ هدننافو كن ردب «بولوا

 ولغ) نانلو یدیصو «هددسیا شا سولح درو

 كغعا طض یسدنک یک ((د راشیر) یسهقود (زبسح

 هردنول هنسوا ریارب هی ردارب یهحر بحاص «نوجما
 . ردشم ربدتا لتق (قاعتم «بودا سح هنسهلق

 دا ۸۱٨٦

 «بولوا یلغوا كنيربه یجزکس یسیجتلآ
 یص «هنرزوا یافو كنبرد «هدنخح را ۷

 (دزونت اا یا سواج مدل قيدلوا
 ( رود ) درول هرکص ندنمادعا كن و و «یسهقود

 هل روصو . ردرلشمروس تموکح هما تیاصو

 ۱۵۳ یرکص ندقدلاق هد رادیکح دیس هل یلآ

 ههر لكنا هدننامز كن رد .ردشقا تافو هدنش رات

 . قرت هدننامز كنوب یهذم قلناتستورپ نالوا شرک
 جم 2

 ندررادمح هژیلکنا (Edouard) | ها

 یعنکیاو لغوا كدراودا یعنجوا

 ینناونع ( یسنرب لاغ) یسلک ۰ رد رد كدراشیر

 .یدیشلو تربش هلیبقل « سنرب هرق » بول وا زیاح

 رابظا هدننرام نالوا عقاو هدهسنارف كنبردپ
 هسنارف هدنسب دالیم حیران ۱۳۹۹ كرمدا تعاچش

 یرد هد ۳ ۰ یدیشع وط رسا ی(ناز) یلارق

 ودرو «هلکمربو ینکلسن رب (ES هنس دنک

 اشنا هنارادلح 6داع كرمدا دانا کرم ییرهش

 شلوا رفظم «بودبا رفسرب یخد هبایاپسا و ؛شم
 هدندوع ندضمرب یتییدارق هداروا هدهسیا

 هر دا

 ٨٦۳ ردشعا تاف و هد .

 (-Ed. de Lan — یهرتساشال

 یتناونع یسنرب لاغ یخدوب ٥

 كن به یعتتلآ «بولوا ندنرادهع یو هرتلکنا زاح

 كنفرط ( قرو) هدنخرات ۱۶۳ . ردیلغوا

 هلا (هتیرغرام) یل(وزنآ) یسهدلاو «هنرزوا یسهبلغ

 کسا هدنحش را ۱۶۷۱ و ؛شجاق ندهزیلکنا رارب

 و «بولوا تسود هلیتوق (قیوراو) نالوا ییعثد
 ابقاعتم یهدهسبا شما تدوع هما ج وزن ینیربق كن

 هنیلا كد راودا یحد رد نالوا یمصخ رار هلیسهدلاو

 (زيسحولق) و ( هسن رالق ) یرلییاد كرلن و «بوشود

 .ردشف وا لتف هد ۲ هل ها كن راهقود

 ( Ed. Plantgenet ( تنحاشالب

 ا و 0 0 نادا هرلکنا
 .رلق «بول وا یربخا ك رلن الوا ی ماو قره وا

 یربق كن وف قیو راو 4ا (ج روح) یسهقود هسنر

 اط دراودا یح درد . ردیلف وا كن al) زا)

 هدهسیا شقلوا نییعت هنغلت وق قیوراو هنېرپ یدج
 ا هماعدا تارو قد هدنخت را ۵

 دراودا

 ۱ دراودا



 ود ا

 «؛سح هنسهلف هرد ول ندنف رط یزمه ید لس وفا

 .ردشفل وا مادعا هد ۹ ۳۹

(Edouard)) ۲ندن ررادمکحریکتروب  

E:ردیلغوا  (ناو) یحرب ا . 
 -وکح هنس شب كدهنحش را ۱۳۸ ندنش را ۱۳۳

 حالصا ییسهیلاع لوا ول و

 كنوجط هدعب «هدهسیا شا سیسأت نیناوق ضعب و

 یردارب و ؛شاوا مزبنم ًایلک «قرهشیقلاق هنطبض
 . ید شش ودرس هنیلا مال نهال او

 کلام هللا روهظ یلع ابو هدنندوع هل تیولغم وب
 تافو ندقل هسخوب ید یسدنکو «شعا بیر

 ركل ۱

۲ 

EU i 27۱ در اشم كنم مکن ا(  (Edwards)ریه زتلکتا  

  SES:ترولوا ۱۹۹۳
 ردشع | تافو هد ۱۷۷ ۳ و ؛شعوط هدنسید الیم می ران .

 هدنقح هردا رویط ٤ یرتارب تک م نددلح وب

 ردشم زاي ید لیذرب هرزوا دلج ۳ اکو ؛بولوا .

 ۱ هدس ودا

 و هل و ہک «یدنا یسهطح ر عقاو ه دنمهح

 بیلف ی ردب -] زر «نکیا بوسنم هنس هعطو

 ..یدیتشعوا نا های ودک ام و طبض ندنف رط

 ۳000۱06, (-E سب ودا دوخای

 قرش لاش كنا ودک ام ( 05

 . یدیا ترابع ندننهج هعج هطخ وب

)Ed YY ( ۱نوا (در وسقاص ولغنا) كنه ملک  
 هدنحم رات ۹018 ۶ ردیلغوا كدي ومدا یر «ب ول

 ندنساب رفا بول وا تل 1 ) دردا) یسدصعح#

 اف ساک هلکعا قشعت هریقرب هدنیسا (هویحا)

 ؛شعارق ینتم وصخ كنابهر ٌةشاط ندنکیدتا ج وزت

 + | تافو ا ندن ر دڪکشا كنابهر (هویطا) اوزو

 ۔رت بحاص ید یسیلامش مسق كنکلاع «یک ییدتیا نام ناطلس ید هرکص یآ تردو «یسهعرک هرکص | ا
 یسیدنک «ندنکیدلرب و هتردار بونلآ نده

 . ردشقا .تافو ندنرثأت

 (دالرب,وترون) هدهتلکنا (1510) | نی ووا
 هنناداخ نوسقاص ولغنآ كن سدطخ ) ۰

 .الیم ےرا ۱۳٩ «بولوا ندنرارادهح بونم
 (تنک )و ؛شمروس مکح لد هنخح رات ۰۵۲ ندنسید

 ح وز یی( هحروپلتا) یربق ك( تربلتا) یرادمکح

A\Y 

۱ 

 ه دا

 رار هلیسهعب هش رزوا یوعد كنو ؛دلکا

 هنیرادکح ایسم . یدیشعا لوبق ید قلن ایتس رخ

 . ردشل وا لوتقم هددب راځ رب کیدتآ یشراق هرلن ون رب و
 یریپو سیر EE dF ۱ اا

 هد این د هدنامهرق «بولوا هدنمح 7

 ءهرکص ناک الا لیضحم زیادتا هل ۱
 وشو ثیدحو هقف ندنسالع :كنا روا «ااح ز دماش
 تفو وا هدنندوم هتطوو ؛ شک وا لع راشو

 ناقع ناطلس نانلو فورعم هلیناوتع كب ناّمع یزاغ
 . ید دعا تسانمو طاب را بسک هل رلترضح ناخ

 «بولوا لک عجرم هد هين دو هیعرش لئاسم کک

 هب واز ر هدکج لب «ندنفیدنل و ییاسشایخ د هف وصت قی رط
 هنيجات و ارقف و نیرباع و نیرام «بودیا سیسأت
 یرلتضح یزاغ ناقع ناطلس . یدردا ماركا

 نوا وا رفاسم هن _س هب واز كنيلاهدا هلاع:د یجد

 هدنسایور نکراتاب هده واز هک رب قحو ؛شکات

 یتکیدریک هننصح ۳ هو ب وقیح یآرب ندننصح لی

 روا یرللاد بوس ج اغآ كوي رب ندنتلآ لاحردو

 «بوقیح رار قوح رب EE «یغیدالباق یل

 «هلکمروک یتفیدالشاب ه هدافتسا تد راوص و كقلخ

 همای وس حس ترضح یایور و .هدقدل وا ح ابص

 قسەم رکو «یتغجهلوا لئا هتلود كنب رلیدنک یلدا

 دالب ندحاودزا و و «ییعیدل وا ردق» یسعا ج وزب

 ه رهاط هلالسرب كحهدا دیفتسمو هاج یدابعو

 دقیق فو ؛شخا رشد هدرببعت ماقم ییکحهدیا دل وت
 (319 یربق كنيلابهدا یربترشح ناخ ناک ناطلس

 زا و یزاغ ناخروا ناطلس «بودا ج وزب یوباخ
 لیکشت ناخ نامع ناطلس . ردشلوا دلوتم ندحاود

 هدهیسایس و هیعرش ر وها جد هرکص ندکدتا تلود

 هجر بحاص . یدردا تروشم دقع هلا یابهدا

 یار بودنا تافو هدنشاپ ۱۳۰ هدنح را ۰

 دادی یر ردا ناسا ی رای اک
 . رد هدنلاصتا یسه واز

 هدناشاک «بولوا ندنا ربا یارعش | مهدا
 رب و دادعب یی رگ رنک او «شععوط

 ۰ یدمهنل وا س رمسد هنناف و خراب ۰ ردشم رک هد رب ۱

 : ردندن راعشا دلج تب وش . ردراو یناوید بئرم

 دوخ یولهپ رد هیاس زج م زور میبت ا مسک

 دوخ یور نم زا دنادرک وا یوس میپ وچ مه نا

۲ 



 ىدا

 وا ندنسارعش نیوزق هدناربا ۱

 تراش ریکنح یدادحا بول كب مهد

 تب وس . ردشغل و ندنا ربتعم كناروا یر ندننامز

 : ردندن راعشا لح

 بارطضا شیب دوب دیصز اردایص
 نم دارقیب وا و مرای رارقیب نم

1 
 داد راعشا لج تس وس یدیشع نا

 وا ندنسارعش ن موز و هد وب | كي

 یا و دن اتس دنه هدعر «بول

 اربی انشآ عمش تخورفا نآ رهب زا اضق

 اریی ادج غاد دهن ناقاتشم یاهلدرب هک

(Edith) 3 |ك ك(راغدا) ند رالارق هزبکنا  

 كنيردارب و تن ردب بول وا یر تو

 یا و نانلو ]وا فیلکت همن د لینک" هعفد ی٧

 «ندنش دل وآ هبهار «بولیکح هزبسانمرب دا ا در

 كل وليا «بولیفاب هل رظن ۵ زب رع بر !ا راصلا س

 ر

 ردشخا تاقو هد ٩ ۶ «بوغوط هدنسدالیم

 یونح كنەعمج كلام (1201500) ] .„
 7 ۳ 7 ۷ وتسل دا

 رد رر هدنش ر وهج (هنیلوراق) ۰

 ندنسعرب كياچ یکیا هلیراعسا وتسیدا ییونجو یلامش
 «قردل ربآ هن هب عس ییا هن هدر «بولوا لصاح

 رح ك رهدا ادم یتسهطآ ) وئسدا ) هدن رس و

 - رولیک ود هب یسالطآ طرح

Edimbourg) ) ۰و  a_> lil 
 ۳0 1 ۱ ۱ روعدا

Edimburgh | 2كن ایحوقسا _ (  

 كتهردن ول «بول وا رهس رب كوي نالوا ی رک رم

 روش وا ارحا یسیط ر و رب

 كنب زفر وک (تروق) «هدنسي ع لامش هرتمولیک ۲ ه

 د لحاس كس رم (تیل) دیک رکا هرم ولیک ۴
 ه۵ ۵۷ ۲۳ و یدنفاصتلا لح كلوب رد ٩

 . ردعقاو هدیغ لوط ٩ ۳۱۳۲ با لاش ضررع
 ۲۹۱۷۰۰۰ راز هلی هلکسا (تیل) و ۷

 جاقر و هدعفومر لزوک تیاف

 کیو یکسا هجلساب «بولوا
 كسک وب لا ریش یکسا .ردسقنم هب کیا هل رلعما رهش

 یسهعلقرب هدنسهورذ كنه پول وا هدن رلکنا كنه

 ۰ رد راو یسلاها

Aسس وم هدن رزوا  

 هر هر ا وس رھ ی
 تبس «هس رول «نونفلار راد «یتنعرباق وتنلر ۳

 ی هر وهشم ةا قوحرب و یساس لک ( س ےک )

 یرهش یرللکیه 2( توقس ربلا و) ر (نوسلن) ۰ و

 ر دا ۸1۸
 لیصح هبلط Es هدن ونفلاراد .رولديا ني زب

 یسهینفو هیلک تایعج قوحرب . رونلو لوغشم هلا
 ردفا دیس « هنن [ یلاش» قح «ندن غدا وا

 ۔وم لئاسر داو قف صوصل |لعو را هن رع قوحرب

 هم ات « یسهناخنک رلتاقووآ » . رونلوا ر هب وق

A RSرکید لیس هناخنک دوی رب ۳4 ال  

 صوص ا ىلعو یبانص .ردراو یرابتکلاراد 7

 «بولوا یرلیا كب یرلتعنص قلیجاتک و قلیج هعبطم
 امور «بولوا رهش رب یسا ؛یبکلقا جد را

 ٩۲ «نکیا فورعم هلیمات قه الا) هدننامز رلیل

 یرادمکح (ایریموت روت ) یس هعلق هلنسید رایم خیرات

 هنهسا كن و ءهلغغل وا ذاا رقم ندنف رط (نودا)

 وا دیس (ع روبعدا) افق و ( عروبنودا ) هلتدسن

 ات ۸۵۵ پودیا ماود هدکموب ندتقو وا . ردشفل

 . یدیشمک هنکح رهشرپ كوي هدنرلګ ر

 دو ا اینرذا
 [« هی ر وی تعج امم ەن رلهدام «نااج اب

 هداب رق زاعح و ه دنتهح تونح كماش ۰ |

 هدنس رعم حرا ۹ مند اه نامز رارب 4 (ارح)

e1 یدیشغ وا  EEاعم ها (هضر) ا  

 صاعلا ۸ و رع ہد سہ رص تاعزانم یک هدنسه را هب و

 وقو ندا لاب رح N یرعشالا یوم وا هلا

 ردشلو ع وقو هدنسرآ ایرح ها حرذا تاغ

 رذا
 هدنغاچس ناروح تن الو هل روس ۱

 نالوا یزکرم كنسهیحان (اب) عقاو
 قرهلوا ییبط و ب رص تیاغ هک «رد هب رق رب كوي

 هبصق ر كج وب EEE «بولوا هدد وم 7 ۳ بسه

 عیاجرپ « یس هقیتع و1 یقوحر «ندنش دل وا شغل و

 . رد راو یساسیاک مدق ییاو یدعس ییا « نرش

 هبصق ر تیرف هاقلب هدماش ا 3
ST: ۳ كف 

 هلیکلل ز وک كن ارش هک «یدىا ۱ _ك

 ف مورلا تبلغ ا» هروک هشاور . یدا روهشم

 ) ضرالا یدا « هدنس هم رڪ تنا »¢ ضرالا ادا

 هدب و رلیلامور «بول وا هبصق و هلل دارم ند رییعت

 ا ترا كرس ايار
 كبيلص لها هبصق و هدنس رده رات o1۲ هدننامز

 داشم ۰ ردشل وا 1 تراغو بہ نوک هاا

 یک یعرذا مهاربا ن قحخما ندامصو ںیٹدحم ریه

 و



eا را 1  

 . ردرلا شا تأقن ندهبصق و ریهاشم قوحر
 زی

۳ 
 ۔اود نییصن هده رب زح (مرذآ دوخاب)

 -ابع تلود هک «یدیا هبصقر هدنر

 هلفدنخو روس «بول وا رو٥
 -راچ یلوپق ربمد یواح ییاکد ۲۰۰ و «یدا طاع

 -وکرب لزوک هدرزوا 2 رپ وب نک ندنحا و یسش

 یوج توقاي «بولوا بارخ هدعب .یدیاراو یسرب
 ندایلص ریهاشم . یدیشم رک هنلاح هب رقرب هدننامز

 . یدا لارو (یبرذا دج ی هللادبع نج رلادبع وا)

Eردا ل مدیا البرع و  

 هدنتفالخ نامز كدیشرلا نوراه رهشوب

 ان ندنفرط کر میس وا داخ هدنخح را ۰

 هدننامز كنیدهم یردب دیش زا نوراه ًاتاذ بوئلوا
 كن ریوکو هدنراوح یقوم درهش هدنح را ٥

 تفالخآ : یدیشغا اش تو و
 «(یتذا ىلع نب دمع رکب ونا) ندرهشوب
 (ینذا نیسح ن ىلع نسا وایضاق) «(ینذا دجا نب

 « هنطا»] . یدیشعا روهظ الع ربهاشم ضع یک

 [.هب رو تعجارم هتسهدام

 هدنیامژ هيسابع

 یدع ر £4 وا )

 وا ندنک ولم هقلاع و

O3 هر بول |  
 (كبشز دوخای) كنايوز نالوا روهشم یرلارج
 صد هدنطساوا یدالید نرق یتهج وا . ردیح وز

 یهاش ناربا هلیدادما كرایلامور «بولوا یرادکح
 ؛شقا بولغم هعفد ییا یاتکالاوذ روباش

 نالعا هرایلامور هلیش وشت كناي و ز هم وقم یسهجوز
 ینکی اب و لغوا هلداسفا كنوب هن كرهدا برح

 . ردشه وا لتق ندنفرط

 هد ریطاسا يدق نان وب ( Erato ( | و ا

 یرب ر رونلوا داقتعا لکوم هب ایل رع

 هدنلا «قرهلوا للکم هلنیمسای و لک یشاب هک «یدا

 -وح رب لدلعشم ىلا نالوا هبانک ندقشع هدننایو «ناک
 . یدرردآ ریوصت هدلاح ینیدلوا قج

e 0كعدق  
 تناولوا NES 3 وی | | نتسوتادا

 هدعر و

 یحاص لوط دب هدشنیهو ,I هیضایر مولع

 یس ر خد ندمولعر اسو فرصو خیرات «یکینیدلوا
 اوب كنهقرب هدنخح را ۲۷۲ دالیلا لبق . یدیاراو

 (قیانربک ) نالواشلدا ناکساو سیسأت ندنفرط رایت

 ارا ۸1۹

 س ويلطب) ەد ه دعب و «شوطهدنع دق رهش

 رب دم كنس هناختک هب ردنکسا هدر امز ( تحروا ۱

 نددالیم . یدیشلوا یک ظفاحو |

A۲یراط ی هاوو «هادلاح ینیدل وا هدنشاب  

 . ردشعا سس و «قرهفارب جآ يا « هلغل وا

 «لوا هنس ۱۹۹

 كضرا هرک «كرهجلوا ییەیفارغج ةحردرب لوا كا
 كب ةتقيقح نشكو ؛ردناذ و ندیا فشک یتماسج
 ینایفشک ضعب خد هدهیضایر مولع . ردشفل وب بی رق

 تقبس O O هنح را مدق رصم . رد روهشم

 ات راهچ راپ ضعب نلیهنلو ندنراثآ . ردشعا

 ۰ زدشغلوا هجرت و ا

 ۱ درارا

 داحا یراوناب یلقورپ وق و « ردراو یتاعارخا
 ۰ ردشعا

(Erard)بول وا یبوای ر روپشم » 
 ضعب هعتالآ قیس وم و واي

Yorهدغر وبسازتسا هدنس د الیم را  

 . ردشا تافو هد ۱۸۳۱ ؛بوغوط
 .ادهح درلت وغ ورتسوا )Erar1€( | „ را

 a ا ۱ 2

 ك (قیرودوئت) «هدلاح یقیدلوا یسر كرا(نایجور)
 و لب داال ۹ ON ی هبایلاتا هدنتیعم

 -وزتسوا هنن رزوا یتیبلاغ ۵(رایلب) .یدیشلوا رادمکح
 1م هسح روک ینلزلزت كنیرلتوق یه دایل اتا كرلتوغ

 a e «هرزوا كا میلست ینکل

 تی و a ا

 o ندنفرط یرکسع «لوا

 1 سطارطسسارا

 یعنشب نوا كناب ور وآ E ۱ ارا

 -وا ندنسالع ربهاشم یدالیم نرق ۳

 ؛شعوط هد ( ماد رور هدنخ را ۱7۱۷ «بول

 لخاد هنابهر قیرط «هرکص ندکدتبا لیصح لاکاو
 یرادمکح ایج وقسا هدعبو ,لعم هدبناکد ضعب «بولوا

 E شو نره هنلغ وا 2(قاز) یکم درد

 رک | ؛دنکدسا واشتا یراآ «بولوا رکترهش

 كفلن ایتسرخ .یدیشغل وا ییس هنبلح ندنفرط رارادکح

 وام « تارتسیسار ۱»]

 ۳ هل روپ تعحا رم همد

 .وصح وب یرهالک آ یتغیدل وا ج ان هل دعت و حالصا

 ضعب ها (رب ول) نالوا یدح وع كفلناتسن ورب وه درص

 هب وعد لح ك(رتول) ه دعي « هدهبسا شفل وت هدناراحت

 كنسدنک «بوسک ییهرباخم د روک یتغیدشیقلاق



 | را

 تست سم هدن را آ ملا ره , رده زاب جد هدنهبلع

 ناتیناو یانیلأت نکا «ندنکیدیا ناب رکفرب
 صوصا لع . یدیشفلوا قارحا و عنم ند: فرط
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 ۳م وا ندنسابطا تارتسسارا

 هد هطا (ES نانلو هدنک وا كنهینات وب ةيقرش

 .ردشعا تافو هدنح را ۲۰۷ دالیلا لبقو «شغوط

 ره ینیدل وا تاذ و ندا جرش یرمثب مسج اا

 -ویطنآ) ییغوا ندنفرط (روناق سوقفلس) . ردو

 اقش لیاقت «قرهنلوا بلح نوعسواد ك (سخب

 کتا كني رد تكنضرم نانلوا نظ
 یدک یرلدا ندنسهقالع

 ينا یتسیدنک هلغمریدناق هکعریو هنلغوا ی هموق

 نالوا هنسهحوز

 سه ییرد و شا
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 اما یوادن درو ودرست درک كنو هدننافیل

 ه دی دنع ربع . ردشع | تح ندنکلسم و کف یک هدض

 : ردق و رعد دل یعما (سطا رطتسارا)
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 هک < رد

 هد راک تنه وا عقاو هد ونجح كن رهش (سوغرا)

 0 سوئنسارا
 AS ور نره

 هدنسارخو « ق ردقیح ندنحا كنهراغم رب هر نذ رب

 .ود هنیزفروک لونان آ «ك ره رب وح رلنم رک د قوحر

 (لانهتسا) نالوا بئاغ هنحا درب هدانداق رآ . رولیک

 رد ونظم ینیدل وا یک كن رپ

Ceتان اتبسح راوک  

 برع كاوریش و هدنسیفرش بونج ]

 نارا )اش كنا ابرذآ |

 هرآ یراربم (روک ) هلا س
 مس 6 2 5 لإ کا یکسنا كي هر طقف

 كن هیسو ر بول وا ف و رعد هرم (عاب هرق) یبطعا

 ارا «قرهلوا هدنسب وج

 عقاو ۵ دس

 ۳ تعحايم هندسه دام ) غا ه رف «| ۰ ردشمگ هنیلا

 را ۸۳۰

 0 تا سم ( Erandol ( ۱ ارا
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 ا ا: «يولواا رهشر
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 i | دوارا
 ح هلتعارز بول وا بیو سم یسیل اها نالوا هدند دع

 .راردرومشم ها رلتراهم ی هدنغلیح وآ لیفو لوغشم
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 ییلاها ۲۰۰۰ یدنشلهفود كوي 7

 ؛ردراو یسهقبتع را آ قوحرب بولوا هبصقر ععاج

 1 (د راشنیک ۱) نالوا یوم ینیدل وا یداماد كنالراش و

 روک ذم یرلتنوق خاپرا -- . ردهدهبصق وب یرارع
 قلوا ندنلسن كن(اما) یزبق كنانراش هلبا د راخبکا
 . رروینل و هدنساعدا

 وب از
 ۲۵ كناغطزو و هدنساضق ناغط

 هزنمولک 4۵ انیمم ید تدا ءهدنلامش هزنمولیک
 رب عقاو هدشنی لحاس كنباچ (وص قا) هدنفرش

 زابرا) هناچ ( وص قآ) نج ندنجشما س

 «رد ره.ش ر هدنف رط

 . ردهیص

 . رارید ید (ییاچ
 تنغاعس ناروخ هدشالو هروس ۱

  ajاه ار :
 الی را) هدنامز را ى

 دی را

 یدبا فورعم هلیعسا (

 یردارب كن هعیب ر ۷ ديبل

  لیفط نب ماع «بولوا
 (ملص ) هللا لوسر ترشح ا ربارب هلصحت رب هدنمسا

 دی را ؛هدهسیا راشقک هنب رلناپ هلیتی دصق ءوس هزمدنفا
 قلوا ند هیدجم تاز لج «تقفو یکهدا موعه

 ندنکیدروک لئاح نشادقرآ هدنکوا «هرزوا

 ؛نکر دیا تد وع «بوی,هل وا لئات هنن رهبات وعلم دصقم

 | هر نب دیرا

 كاله بول وا التبم هب وعاط ماع و هیدقعاص د را

 ۰ رد رلشل وا

Arabrace )كرەكب ع (ه 06 هقار را 3  | 
 هنسهدام « ریکبرع»] . ردیع دق

 [ ۰ هلروپ تعجارم

 ا ندناوریق هدسن وت ینعب هیش رفا ]ی
 هیصق رب ِ هد هئاس» كلن وک وا

 ناب هدنسایفارغح یرکب دیبع وا یتغب دل وا ۱



 برا 1
 مرا ۲۷۲۰ .ردفورعم ید هيما ( ریبعلآ دلب )

 «بوناپق هیهبصق وب بلغا نب مهارا هدنسیرجه
 ندنسارعش یصم . ردشم | هب راح طا یییس هل ادبع : ۷

 (یس را مهاربا نب یلعی) ندارعشو (یس را رهاط وا)
 رلیدا ندهبصق و 1
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 قیهاو

 ترهش هداعلا قوف هدرنامزوا .

 . یدرولل وا هیمس « ةیش رفا باب » «بولوا ی

 و دن_غاعس داق و ثكننالو ساویس ۱ هعب را

 اش دروکذم ءاول «بولوا اور
 كشإالو نوزبرط الاش « هل وا عقاو ه دنسسش رک

 دافوت سفن ًابونج «راسکی ًافرش «هلیغاجنس كيناج ۹
 اس هیسامآ ید ندنفرط ییونح بےغو هل رلاصق

 (یمرک) نلک ندقرش هداضقو .ردطام و دودحم هلیغ

 هیسسامآ ناک ندع یربن (تیکلک ) هلرکید ما و "
 هک «ردیا لیکشت یغامریا لیشی «كرهشل رب هلی رهن
 هرقو لخاد هنسغاعس كيناج «قرەقآ یرعوط هلاش
 قلغاط یسیضارا رثک | كناضق . رول وا بصنم هریکد

 یرانامروا .ردراو ید یرارب تنمو زود «بولوا

 «ربدنک «قوماب هجلشاب یند یالوصحم «بولوا قوح
 ندرلهویم عاونا و «ربس «نوئو ,شاشح «نویفآ
 لاش «بولوا یسهبصق (كروا) یزک . رد رابع

Eهیحات ع ید یسەبصق اس وص نانلو  

 یه رق ۱۱۹ یساضق هعبرا .ردشغلوا ذاا یزکرم
 د رابع ندیشک ۰ یسلاها بول وا عماج

 یروصقو نایتسرخ یردق كی حوا زکلای كرلن وب هک

  Eردمالسا .

 هندهدام « هعب را ءاضق » ] س ءاضۆ ۱ ا

 هلروی تعجارم . [
 اس و تالو باح ( تم

 ار اا ی ۱ نیعب را

 -وص لزوک «بولوا غاط كحوکرب هدنن ونح كنس

 مءدق ماطر شو وا هنا كىايقو یرلهاک زت «یرل

 هد رعلا ةريزحو روس هلمساو = .ردراو یرلرق

 روینل و ید رلعقوم ضع رکید .

 هدنسهطخ ( نیرپهار) ی برا

 نان رح لدا «بولوا هیحات و هبص3 رب پم

 هدارواو هلیسبرپوک رب منصم یهدنرزوا كرجنرب ندیا

 .ردفورعم هلا هروېش تابرام ضعب شلو عوقو

 :تفالخ نامز 9 تمضح

 یدیشغل وا رج تل

  ۳ 9۳ردشفل وب .

 نور كَ 5 ۳ نان ہد ہہو

 كناوذ ضعب ندا ریهاشم .

A۱ ب را 
 هدنفاعس روز رهش تكدتالو لصوم ۱ لير ۱

 ثاصوم «بول وا هبصقر ىز کیم اضق ۰

 د فک وکرکو هدنس ونح قرش ردق اس

 كن ووار عساو هدنسف لاش ردق هزنم ولیک ۵

 ضرع ۳ ۱۷۲ .هدنسهرآ كاز یباو هدتس» روا

 . ردعقاو هدیقرش لوط 4۱ ۶۱ ۲۰ لا لاش

 ترابع نددلم كوي کیا هلرلما یراقو و یغاشآ

 هدنتسوا كنه كسکو رب لیرا یراقو «بولوا

 هسا لب را یعاشآ ؛ ردطاحم هلا روس بول وا عقاو

 روکذم «بولوا هدنتبسن یلثم جوا یکیا كنیکیر قو
 تک ندهناخ ۱۹۰۰ ًاعج .ردعقاو هدنکنا كتهب

 ق هک ءردراو یسلاها ۱۰۰۰ ًاتیمخم «بولوا

 یا كب یسهعلق . رددرک یرارگید و كرب یبطعا

 هیسابع یافلخ هسا هبصق توی بول وا نیتمو

 وا ان .ندوفرط یرکوک نیدلا قظم رمآ 4 ایت
 ءبولوا عدق ك یمسا (لیرآ) اي و لبرا .

 راو رهشرب كوي هد هم دق هنم زا هدهووا وا هلم” وب

 بولغم ا ا كوي هد راوح هک «یدبا

 كنکيدمش ےدق رہش قم . ردشملوب ترهش «هلكمتا

 9ا درشل

 هدنن ع تعاس چ وا كن هبصق ییدعش «بویمل وا هدنلحم

 هدروکذم لح ارز ؛ردنونظم ینیدلوا شغلو

 . ردو رقیشوح هقمتع رانا ضع ردنا

 تلالد هرهش كوي رب ند

 هدهو وا ر دف

 لب وا حد ندهد و ید, ع راث | ضعب رکید

 بول وا عقاو هدنلامن كن غاس روز رهش یناضق

 ندنتهج یاعش برع «زدناور ندنتمج یلامش قرش

 هلیساضق لوکرک یند ابونج «هاب راقاینس لصوم
 لماش ید ردطاحم

 «بول وا عاج ییاها ۱۲۲۸۹ دلا ینیدلوا

 زکلای كرلن و
 ۰ ردهرلتسا

 ییراهیحا هدشوقو هبناتلس .

 الماک یروضف و نایتسرخ ی ۰۰

 زکلای «بولوا درک یسیلاها رثکا
 . ردنطوتم یر وصقو تی رعد

 ها لاک . فا او راک

 EE ا ۱ وب رآ

 ریصذ نم یسوم هبصقو «بونلوا رکذ یتیدل وا هبصقر

 شفل وا طض ندنفرط

 ران ایئس رخ هدنس ره خییرات ۲۳۰ توا تقو

 كەر وك ذه 5

 قوح مدتی "یداب ۱ ید هسا

 .ردشغلوا دادرمسا ندنفرط

 (هب و راث) عقاو و لمس هم ودح تهح كنهسن ارف ندنق رعت ۱



 تا ربا

 2 یو داف 6 هب ول رات 21 ِ ز هلشالک ۲ ینح هل وا ی رهش

 [۰ هلبروپپ تعجارم
(Erèbe)كم د « تلط » هدیناتو ناسل  

 كنهجک هر وک هب هیناتوب ربطاسا «بولوا ۱ .

 موهوم صخثرب هرزوا قلوا یردب كزودن وکو یلغوا

 .وا لیوحم هربن «نوچگیدشیا عدرا هرنج «بولوا
 ا ەغهج ‹«قرەنل

 هدنسهراد ییونج بطق ی ۱
 هدنسهدمحم و هیلاخ "یضارا (ایروتش و) ۰

 سرقت . ردناشفا شتا هداه هلاطا هک ءردناکرب رب
 یاذح «بولوا عقاو هدییونج ضرع ۳ 7

 . ردراو یعاشرا هرم ۷ ۰ ند رح

SESE Neهر  

 نالوا ی E ۱ ناخ اپرا
 هنسامدا تنطلس هرکص ندشافو كلدیعس وا ناطاس

 را ۷۲۱ «بولوا ندنساما راات ناشقلاق

 هه رکص ندکدروس تعوکح یآ جاقرب هدنسب رعه

 . ردشخا تافو و

ErPe 115 ( ) ةنسلا كنابوروآ 

 ریهاشم ندا لقوت هلا هيقرش )

 هدک لف هالتسا درایف خرا ۱۵۸ ۶ بول وا ندنسالع

 تدم . ردشعا تافو هدنخح را ۱۱۲ و ؛شغوط

 سوشرا

 .ردشفل و ۳م هدننونفلا راد یرهش (ندیل) هددم

 فرص لملمرپ كنيبرع ناسل قرەلوا یجنرب هداب وروآ

 هع لاشا بورضو ؛شقرا شنو بیرت ینیوح و
 ۵(نیکم)و ؛شمربدتبا عبط ینلاثما كنامتل هلباتکرب هلیما
 نم «ك رهدیا هج ر هر دنا « ییمالسالا جیرا »

 كن ران اسل ییادلک و ینایرسو ؛شعا شن ریارب هلیسبب ےع
 . ردشمزاب ینیرلباتک دعاوق ید

 هدنسأصق ( مراح ) كنتیالو بلح ۴ 1

 اس نت مرا

 نيتم كب هلیتفو «بولوا هبصق كحوکرب عقاو هدهف
 هدنرانامز بیلص لسهاو ؛شفلو رهشر کعسو

 . ردشلوا یعوقو لح دلرلد راح یناق قونح ر

 .ردشعتیتب یخد ربهاشمو الع قوحرب هلیثقو ند رهشوب
 هلعسا وب ید هدنغاهس ناروح كنتیالو هروس بس

 هداروا یرزوک كوقعب ترضح هک «ردراو هبرقرب
 ( رصبلا حانرا) «ندنفیدلوا یورم ینیدلوا شاحآ

 طقم كيالع ریهاشم ضعب یخدو . ردفورعم هيما

 , ردشملوب یسار

AYYتارا  

 ربع تک .سایشعط را دوخاب ۱ اتسشح را

 ندنکولم مدق نا را هدهب

 ( نک نقاب را ) كرلیاب و هک ءردمسا نیرو هنضعب

 -هدام « ریش د رآ 1 . ردق رم لد (رمشدرآ) یک صف

 1 ۲ هر وب تعحارم هنس

 ۔اس كنسهریرح زوہ غا (1۳۳6۱۲10) ۱ را
 وا یسهبصقرب عقاو هدنسع لح ) *

 ندنفرط رلیاربا لوا هنس ۶۹۰ نددالیم «بول

 (سومداتم) یرهتلوا ربع هدمب .یدیشنلوا بیرخ

 : ردشفل و یسأآر طقسم نیکح مات

 بلح و رکبزاید ( قترا دواي ) | |
N O 

 ن هاشکلم لصانع «بولوا یسسؤم كنتلود (قترا

 . یدنا ناکرترب ندن راک ولم كنیق وجلس نالسرآ بلآ

 ٤۷۷ «بولوا مدآر هدوم زآ برحو روسح تیاق

 هلا ریهج نا هلودلا رغ ندنفرط هاش کلم هدنح رات

 نالوا یراودعو «شلوا رومأم هنطبض كلصوم رارب
 شفلآ دلار اش هرم شرق ن هل ودل | فرش

 هل زشت را هب هبت اکم هلا هجرب بحاص موقرم «نکیا

 ؛شجآ لو هتتسدنک قثرا «هساکمربو لام رفاو

 ور رد ررتلوا اما ندفرط ره نا یکرحو و
 هل ودلا جا یحاص قشەد «بولیرآ ندن و « هلیس

 ا ى ا تازا بلا نا شش

 .دخ قوح كي هشت هدناحوتف راس و هدهلا طبض

 نیطسلف ینعی سدق ندنفرط كنو ندنکیدتبا رلتم

 هلهح و و . یدیشلریو هناکلام هنسب دنک یسهعطق

 هدنخم را ٤۸٤ «بولوا یحاص تلود كج کر

 یرلثراو ناقسو یزاغلیا یرلاغوا «هدنکیدتبا تافو
 ندنراقدنل وب كلام هج ورسو اهر ًاناذ رنو «بولوا
 هدهرص وا . یدرلشعا قاحملا هش رکلم یررب و

 یک ی رد نا قس «دلکغا روهظ بیلص لها

 نوحا هعفادم ,ندغیدل وا مدآ ر روسحو عيش

 «هد ه سیا شقا ریت هدننی مالسا ناعجش نانلب وط

 «هلفغ وا طیض ندنفرط یرارادمکح سصم سدق ارخؤم
 «بوقیج نداروا یرابرقا راس و یرلاغوا كقترا
 هنک )هش دادغب ندنسف رط قوس هاشکلم یزاغلبا
 «بونیدیا هدلا ییاهر نامفس یردارو ءشفلوا بصن

 طض جد ینیدرام ناہقس هدعع . یدیشلاق هداروا

 .ارب .هلکعا تافو هدنح راد ۶۹۸ «هرکص ندکدتنا

O goال ی ی ی ۳  



 تار

 «هلکقا طبض یخد یلح «بولوا ینراو یزاغلیا یرد"

 . ردشقا نيمأت ۳۱ از هلیماع كنتلود قثرا قب

 ۶ ۷۷ تلود ج

 E ا 4 ۱ قنرا

 هدن رلتهج بلحو رکبراید و نیدرام «نیرهلوا نا
 روک ذمو «شمروس مکح هنس ۳۳ 6 كدهتحرا ۱۱

 ردشلک رادکح ۱۷ ریز هحورب ندنلسن قترآ

n ا RIK. 

 ۸5 يا ۷۷ نع قترا
 AT 6 LENSE قترا نب نامقس

 SITE Ek » قترا نب یزاغلیا
 9:۷ » ۹۹ « یزاغلیا نن شاتر نیدلاماسح 3

 91۰ 6 ۵۶۷ 6 شاتر نب ىلا نیدلامجت

 ۸۰ » 0 « ىلا نب یزاغلیا نیدلابطق

 هد و و ]هان قله تل
 یزاغلیا نب

 fF 3C pA « 1 RF نا
 یدراعلیا ن

 تو I « قترا نب یزاغ نیدلا مجت

 ۹۳ ,٦۸4 « قترا نی نالسرا هرق رفظم

 E O SEE دواد نیدلا سمش
 AR E O EER ۱ ی 8 ی راغ ندلا

 ۷۵۷ » ۷ « نیدلامجت نب نیدلا سم عاص

 ۷۹ » Voy « ندلا نب دجحا روصنم

 ۷۹۹ » ۷4۹5 ني دو ملاص

 ۷۳۷۸ » ۷۹ » نیدلا مج نب نیدلا رغفرفظم

 ۸۹ ۳ یمیع نیدلا دجم

 قترا ن نالسرآ هرق نالوا یسیجتنوا كران وب
 هلکقا تعاطا ضرع هب وک اله ندیا طبض یدادغب

 تح كنتلود لوغم یلود قترا ینب تقو لیخرب
 كنب رارادح یسهلالس وکالهو ؛شق وب هدنتیمد اب

 ندجا روصتم هدننافو كديعس وا نالوا یریخآ

 ندنسدنک كرهدا لالقتسا نالعا ندیکی نیدلا ت

 ۔وا یناحوتف دروهتو ؛شلک خد رادکح جوا ہرکص
 . ردشلوا ضرقنم تلودو هرز

 مکح هدافیک نصح ید یسهیعشرپ كقترا یب

 كنامقس لغوا لوی كقنرا رانو هک «ردراشمروس
 یب ) «هلغلوا ندنلسن

 : راردیشک "7 ریزهحورب «بول

 61۰ يا 9۸ نع نامقس نی دواد
 ٥٤۰0 « o «دواد نب نالسرآهرق نیدلارخق
 ۸۱ » o۲ « نالسرآ هرق نب دمت نیدلارون

 5۷ » ۸1 « نیدلارو نی نامقس نیدلا بطق

 ۹۹ » 2۷ » نیدل ارون نب دو

 ۹ » ۹3۹ » . دوهسم
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 | -وا فورعم یخد هلیسا ( نابقس

 جدا
 ر 3تا نیل نر قوا

 ردق تعاس قح رب كنب رهش ناوو

 یسهکلم رولآ بولوا هبصق ثكجوکرب عقاو هدنب ونج ۱

 ینیدل وا شلدا سیسات ندنفرط (سیمآ ربعس) هر وهشم

 رد هبصق رب مدق كن هدلاحره . رد ور

 ات را -وک رب ندنسایاش كرالوغم (
 تام مک اله تب ولو E ر

 وب ندننالو كن وب هدنناف و  دیعس وبا نالوا یربخا

 ۱ درا

 لالقتسا نالعا هدن رايد مور نابوح ی شان رک نال

 ءاص نانل و ند رامدآ TERI هدعب و ۰ ؛شعا

 دا یساویس «بولاق لیکو هدیل وطانآ هجرت بح

 ندو شا لیکشت تم وکح كحوکرب بابا داخلا

 لص یرلع-ا هددسیآ شمر وس مکح یشک جاقرب

 . ردشما وا

 لحاس كحوروت ۲۵۵ | | وکاوترا

 كن نفروک (ےدنورت)و هدنسیژ راق

 ةفاسم هرتمولیک میرم ۱۰۹ «بولوا هطارب هدنونج
 . رد راو یسیل اها ۸ ۵ ۰ و یسهیعطس

 هد «نا دلبلا مععم» E دم رآ

 لاش كمزراوخ عسا وب “

 3 ریکنجو «ینغیدلوا رهشرب روه و لوی هدنتېج
 هقیک اروا كن_سیدنک هوا ندنحورح ۱

 قوح ندنن دش كن دور هلییسح قلوا

 شيق و «ش

 شد ی

 هرکص ندنموعه كرالوغم «كرهدا ناب یغیدلوا

 هوالع ید یکیدمهلس یکیدتنا بسک لاح هن

 دوخا و «شلدا بیرخن ندنفرط ریکتج . رویدا |

 نوکو هک ءردیللوا شلوا راچود هبارخ (رخوم

 .رویفل»ب ینیدنلو رپشرپ لوي هی وا هلعسا وب هدرلاروا

 لحاس هدنتهح بع كسراف هدیاربا إن زار 1

 ٩۶ ندزارمش و هلحمرب ند رح

 ۔وو عاب فارطا «بولوا رهشرپ ویب هدندعب رحم رف
 روجهو طاع هلا ءرقم راصشا لئرتکو هلران اس

 و هروک هشاور . یدا

 -دتا طبض ییراربش نق رافایمو ما «بولاج هبلغ

 نوجا ناکسا یراربسا ینیدلآ ندرلاروا هدنکي

 39 دجا لهسوا) هد رهشو . یدیشم | ا یرهش و

 (یناجرا یصن ییا ن دجا دعسا وبا) «(یناجرا لهس

 یک (یاجرا دمع نی دجا رکب وا یضاف) ندارعش و

 ا روهظ اک ریهاشم قوحر

 هرلمور دابق ی رد كنا وربش



 جدا
 هو را

 دو ..هبصق ( ه ودیش را )

 ۲ تفحام هتشيذاف 6 ههودمرا» |۱۰ زدی رو

 -راق لحاس سن و یل دیش رفآ ها وکحرآ

 كتهطآ كح وکر عفاو ه دستش ۰

 .رویدیا رکذ یوج توقاي یغیدلوا هبصقرب هدنرزوا

 نک وا نا دیه 1 ۲
 مکی دنج را
 یسهحوز كن اهح هاش ۱ ا 3

 هدنح رات ees «بولوا یربق كناخ فصآ و

 ۔راو هہلاراشم رادکح هدنح رات ۷ ی «شنوط

 هدب رهاتش (دابآ نیژ) دل ( نکد ) هد ۱۰۶۰ و شم
 «نفدو لقت هنب رهش ( هرکا) یسهزانح «بودیا تافو

 لکم هدنروص بايا یلش هدایند هنیرزوا یرازع و

 0 ع0) هروب ..ردتهقوا اب هر نرو
 .ردفو رعم هلیعسا

 ك ملل اب ما ا ع ی ناوحرا 2۳ ۳ ها نود شایع فاقلح ا م

 وا یسه راج تسابعلا وبا لعوا ۲

 هقشب كن ردب «هدنکیدتنا تافو سابعلا وبا بول
 جاتو تنم ثراو ندهیسابع هلالس ؛بریل وا یدالوا
 وبا هجرت هیحاص ا یی دلاق دسیک قحهلوا

 یمللاب:ماق هلکعا نالسعا یتغیدل وا هلماح ندسابعلا

 وح هرکص یآ شا و ؛شمرا روق ندي س وام

 «بولوا یربق ییم را لصا نع ناوحرا ۰ یدرشم

 «بواشاپ توو قوح .یدنا هبقلم (e (نیعلا ةرق)

 یلغوا كنون و كهللاب رهظتسم یورو و كنلغوا
 ۰ یاشار وا یییرلتف الخ جد مال اب دش راسم

 عقاو ه دشتهح تب وتح كدا 1 ا را

 وا دیص ر هدنس هطح ( نایح ) و

 هلیعسا (هنوحرآ ) دوخای و (هنویرآ) مولا بول
 [ .هل رو تعحارم هنسهدام « هن وب رآ» ] ۰ ردق و رعم

 ونج كنب رهش هب یصیق هديل وطات آ ساخرا

 ۳۸ «بولوا عاطرب درفنم هد 0

 تكسکو كأ كنيل وط1 عاطو . ردعفاو هدیلامش ضرع

 که دنفارطاو ۳۸ ۱ ند رح یاذح «بولوا یسهطقن

 ندراهو را

 ندناکربرب شع وس هلی و . رد ر وتسه لا راق شف زا

 یه ورذ . رد راو یعاشرا هزم ۱

 ارح وال و ا د كچم هدنرزوا «بولوا ثرابع

 لزوک هدنرلکنا كغاطو . رددویشم یرارثا كنب را
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 راوص ذیذل کیدریدنباو «روینلوب یرلندعم یشاط انب
 .ردبا قص ینیرهش هبرصیق نانلو هدنکنا

 8 اا هنسهدام « شیحرآ»

 ]1 شجن
 ندناب و یا ۰

 )ی یطخخد
 .هدام « ساتیخ رآ » ] . ردمسا نایرپ و ندنف رط رلبرع
 [ ۰ هلروب تعحارم هنس

 هدنتالو نوزبرط (هوخرآ دوخای :

 ا رک | هوخرا
 «بولوا ی اف اقا ىك هيحا هدنساضق
 بونسح ردق هرتعولیک ٤ كندوخ نالوا اضق کم

 كره كحوکرب «قرەلوا هدر لحاسو هدنسبف

 روسح و رواکنج یسلاها كنهیحانو . ردعقاو هدن رعآ
 هب هلکسا بوسک هتسارکو نودوا هجا اپ «ب ول وا

 هبدشر رب كنسهیصق هوخ را . راردل وغشم هلکم ردنا

 [ . تعحارم هتسهدام ۵ هب وخ » ] . ردراو یکم

 تعحامم هنسهدام € لیدرا» ]

 ۳ [ ۰ هلیروی | لیددا
 ۔هطخ (هبا رز كتهسنا رُف (۲0۲6)

 ( راول E و لس ۱ هردرا

 ‹«قرەقآ یرغوط هونج برع فلت اعبت هدنتلایا

 «هرکص ندک دشا مطق هفاسم كل هزم ول يڪ ۰

 یغاشآ .رولیکود هنغامرا ( رآول) هدن رهش (تنات)

 . رد اص هنافس ربس فرط

 هرا داشاک لا ناهفصا هدنارا | هاب,

 1۳ 9 0 ۱ ناتسدرا
 رب مقاو هدنکنا كنغاط ( هوک سکرک) و هدهفاسم

 یسهدکشن [ کسا رب «یراهعلق ددعتم بول وا هبصق

 بنک ینیدلوا یسهینا ضعب هلاق ندننامز ناورشو و

 ربهاشم هد هبص ول درک دم هدهیمالسا هيفا رغح

 باهولا دبع ن دز رهاط ونا) یضاق ندارعشو ابدا

 (ییاتسد را میهاربا ن د رفعح وا) ا (یاتسدرا

 ( یناتسدرا هبواب نا فسو ن هلادبع دم وبا ) و

 باوتا و هشقا لزوک . ردششا روهظ ربهاشم یک

 . ید روهشم ید هلیلاعا

 ایس هاش وک كشالو نو:

 ا و a ۱ هسدرا

 هدنفرط برغ كنغاط ( تالوف) هک ءرددبصقر نال

 «بولوا عقاو هدنراسب لحاس كنباچ (توشراح) و



Eای الو نود نکس  
 تنەنآ «بولوا هلکسا و هبصق جوک هدنساضق

 . ردعقاو هدنسیلامش قرش ردق هزنم ولیک ۷ 1

 ثستیالو راکدنوادخ (۴) ۱ ءادرآ
 هبصق رب یزک سم اض هدنغاعتس یسهرق ۱

 كنسهریزج هبش (یغاط وبق) هدنریکد هرعم «بولوا
 ندهرق یهریزج هبس روک ذمو هدنلحاس نع بونح ۱

 یمدق رهش (قیربک ) نالوا ششو هدخزر نارا
 كنهبصق . ردعقاو هدنغ ردق عام كن اهبارشب

 وا یسیلاها ۰۰۰۰ ایم و یسهاخ ردق ۰
 e ناو یروصقو لسم یسیرنک | بول

 هدنراوج هلا هربزج هبش روک ذم هصلساپ یساضق "

  NETِب ۳9

Eسرم «یغاط وپق «بولوا ترابع  

 . ردعماج یتیرل هیحاب یایل اشا و ( یلارعا) ىلع ریما

 ا بولوا هدددع ۲ رلادطآ روک ذم

 نالوا ذاع ا, ةيخا رر هک را 4 وا

 یسهطآ (۸15:2) هشواو یرلهطآ ىلع ریماو ییاهل اشا

 نوکسم ید هطآ كحوک یکیا رب رکیدو روم
 بولوا لماش یه رق ۲۹ اضق .ردنیصبا یروصقو

 یقاطرب كرلت و .ردنرابع ندیشک ۳۶۰۱۷ یسلاها
 .اها كنسهطا هرم «بولوا مور یروصقو مالسا

 رسم و عماج ۱۱ هداص لخاد . ردد وان رآ ید یسل

 و هرواح ۱ و رتسانمو اسلک ۱۵۸ «بتکم 6 ء

 یغاینوتیز بارش ینالوصحم هجیلساب كناضق . رویلل
 هعونتم تابوبح «بولوا ترابع ندنسازوق كياو

 صوصایلع . رولوا لصاح ید رلهویم عاونا و

 بارش یلتیلک ندنرلهربزج هشوا و ینایل اشا ند رلهطآ
 هصص . روینل وا قرص هدلوساتسا هجلساپ «بوقیح

 .دیحان یعاطوپق «یک ینیدقیح مرم العا ندنسهطآ

 روکیزنم . راقب یراشاط تیا غ یاب را
 «بونلو یزنسانم مور ر هلیمشا لزارک هدهیحا
 كدرا . رولر وق راس هدنشن نوا تب
 ثجوکرب نالوا دوحوم هلیمان (ینوتز) هدایت
 هجلیا رب عفان هللا هرافم یکسا رب هدنرزوا كنهطآ

 ۰ ردراو

 قرش كندلحد هدنراوح لصوم
 E هوم | تا

 هد رزوا یعاط یدوحو هدنف رط ت

 5 ۲ ۸۳۵ د را

 كدضاعم ندهیسابع یافلخ هک «یدیا هعلق رب نیص>

 هیلاراشء ةفيلخ «هلکعا نایصع یسیلاها هدننامز

 نادج نب دجا بلغت وبا هدعب و بیر ندنفرط

 . یدیشفل وا دیدح هلیما (یشاوک ) ندنفرط
 ره ر روهشم هدنیطلف (100۳0210) )] 7 1

 هيم” ( هعنرشلا رب ) مویلا بول وا

 هلا ماشلا رب ینعی هبروس رو . ردفورعم ید
 ات اعبت ندنرلکتا د(ےشلا ل ) ملت را ك6

 هونج هدنجما كنيداو رب ىلقيشالوط و قچلآ كب
 ندنجما كني رللوک (هربط) و (هلح) قرەقآ یرغوط

 مه هرکص ندنایرج كلهزتمولیک ۲۰۰ و ,ندکدک
 ۵٩۳ ند رحم یاذح یراعبنم . رولوا بصنم هطول

 ۲ زکلای لوك هلح «هدلاح یرلقدلوا هدنعافترا هرم

 دنا نغاشآ نادل رک شم تو ات

 یاذح لوک هیرط «بوضلنن رد كم یسارجم كر
 .ردقع | هزنم JE OT هسا طول رحم و ۱۸۹ ند رح

 چه هدنرانک بولوا قاجص كب یسیداو «هیلع ان
 ره رق كح وك ضع زکلاب ؛ردقو هبصق و رهش رب

 .ررولوا نزرهح یرهلیبق ناب رع ماطر 2 «روینل و

 هووا رب هعساو هدنسهرآ رلغاط فرط ییا كنار

 ازا «پولوا نیرد كب یغاتب كرن «هدهسیا هدننکح

 یوص . ردهدنلاح لوح «ندنکیدمهدیا اورا یییض

 هک ید نزاب «بولوا ی قیالوبو قوح كم نیشیق

 «دلغل وا یواح یی دعم موتي ٠ ندد قاطع تنفس

 قوح هدنخ رات لاا ب در و 1 رد ربغآ ك

 قوح یزکذ هد هنا رف هشالقم بتک «بولوا ییها

 و
 -رم اضق هدنغاجسو تیالو نوزپ رط
 ۱۸ ۰ كنوزیرط «بولوا هبصقرب یرک

 (هوو) و هدشغ ردق هرتمولیک ۵۰ تكنوسهرک و

 (هب زو) هبصق .ردعقاو هدنسیونح قرش كننورب

 كلئام ےطسرب .یرهالشاب ندنکتا كغاطرب نلنید

 ۱ زا

 ءهلغلوا رک راک یرواو دن رو هرکد هدنرزوآ |

 عرز جچرپ هدنرراوج هد شيا فیطل كب یسه رظنم

 هدنسوم زاب «هلیشسانم قلوا تیق یراجشاو قفلوا

 تموکح تئنیه یتحو یسلاها «بولوا مخو یساوه

 .رراقیح هیالبای نانلوا رمبعت (یشاب ماچ) نزای ید
 ارا ضوصخا لع «بولوا هبصق ر .اگتراخ

 نالیپای یرغوط هنجما كنيلوطانآ ینعی هنتبالو ساویس



 گرا

 یتس هب راحت تیمها كنودرا هسوش

 یاهل ( هنوو) هدنتهح برغ ردق تعاس رب كن هبصق

 هد ریکد هر «بون] و نايل رب مالغاصو ظ وفحم هلیعسا

 . ردهدنکح “یی كننافس لالیئوط هبهنوطرف
 قوزو) یقوم كء دق رهش «هد هسیا یکسا كب هبصق وب

 رلیلبونیس هدعدق نامز . یدنا هدعقوم نلتید (هعلق

 سیسأت ندنفرط
 هلکشا نکسم لقن هاروا یسیلاها ءهعتنلوا ان

 ندیکی هدنعقوم ییدش ارح ومو ؛شاوا بارخ ودرا

 وا سزرئسد هنرادقم كنسلاها

 . ردلقم یسلوا هدن رهدار كی یتلآ ش
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 یسهبصق نوسهربک هدعب «قرهشوآ

 1 ی

 (اجو) «بولوا اضقرب مهمو عساو یساضقودرا س

 قاجو هلیتقو و ؛ردرابع ندهطخ فورعم هلیسا

 وا یساعدتسا كنيلاها هدعب «نکیا هدکلئید یساضق

 ود را اضق وب : ردشغل وا دیس یساض ود را «هنن رز

EASول وا « هنس رپ «نالو هقشد ندنراراوح  

 عماج ییهیسحات شب هل رلمات یدصابا « ھر امسح كن

 كرلن و دک «رد راو یسب )اه ا ۳ بول وا

 مو ر یر وصف و مال سا یرادقم برق هک ك

 وا رادل وصحم و تسنه تباق ییضا را ۰ ردینم را و

 «نوش ز مجرب و ها هع وتم تابوبح «بول

 .رولوا لصاح یعاوبا ك رله ويم رکیدو راو «قیدنف

 ی رادقم يخ «هرکص دا هرادا ییاضق ییابوبح

 «نالو و رب هداض رک روثل وا جارخا ید

 ا هک «ررب هدن رازک مه یردیحات ور امسح و هبنشرپ

 ۰ رد د وج ره یک کم هب دسر ٤ هداصق نورذ

 (روعشرسح) كنغاعس و تیالو |

 كح وکر فرز هیحات یا ردر

 ۰ رد هبص

 شا كناربا ماو (۸۱۵۸۲۵۲)
 ِ ا 7 ناودرا

 ی هکلاب هدهبنا 7 مو ؛بولک رادکح

 هد رلح رات یک دتا طیض درلیلامور «هدهسیا شغلوا

 . ردشلرتس وک ناودرا ترد

 ندن رات ۲۳۱۰۱۰ در اف یسیخ رب 4 لرلو

 «بوروس تموکح هنس ۰ كد هنخم رات ۱ ۹

 ییدبلغ هده رام رب ییدنبا هلهبخ ویطذ ۲

 «بودبا روبج هقافنا دقع یسخویطنا و ؛شعارق

 . یدراشقی| رفس [کرنشم هنبرافرط لب

ee وا 

 د ر | ۸۳۹

 ۱۲ ندنح رات ۱۲۷ دالبلا لبق یسیچکیا
 | دلرایناروت بودا قلرادکح هنس چوا كد هنخ رات
 . ردشملوا لوثقم هدهراح رب نالوا عقاو

 .رصیق امور هدنح را ۱۸ كدالیم یسیعجوا

 . هدعب و ؛شقا طبض ی هیدادما كسوفیامرج ندنرا

 . (دادرت ) هدنحرا ۳۲ هلکمردنج وک یرلیلامور

 هرادتقا عقوم هنب ابقاعتم «هدهسیا شل راقیج ندنفرط
 . ردشعا تافو هدنح رات ٤٤ «بولک

 «بوقیح هک هدنحش راث ۲۱ ٩ دالیم یسیح درد

 هد هسیا شا روبج هبهطاصمو بواغم یرایامور
 نالوا ینیحشرب كنسلالس رلیاساس هدنخ را ۰

 داها ولو ضرقتف هدناربا یتسلالس
 رکذ هدهیارا ځراوت . ردشملوا رادا اهد تدمر

 خد یرکید «بولوا وب یرب ندناودرا یکیا نانلوا
 ۱ مزال قلوا ےسکچوا ندنکیدلزراسوک دالیملا دعب
 ۱ نارا قح آ .رویمزکب یسهیخن رات لاوحا «هدهسرویلک

 طوبضم شک كنه رد یتهلالس نایناکشا یراخروم

 4 رلیلامور هدناب و ندنرلک دیا فارنعا ییغیدلوا

 . رويدا اضتفا قوا رابتعا هن راث

(Artaban)و هددیان و ےراوت (  

 «بولوا لغوا رب كبساتشک هلمسا

 نالوا یش راق هاون و هیاروت كرایدنفسا یردارب

 هد هنسا روک دم یییدلوا شتسیا قم وا عنام هن رارفس

 یدلرآ یردارپ هلعساوت هلرایدنفسا هدنراخم رات ناربا
 ندنرازادمح نارا هنس . ردشمافلوا رکذ

 یرادنکحوب «بولوا یرادرسرب هلبسا وب كن هی وریش
 هنلغوا كوپ را ریکح یتیانح ون «هرکص ندکدتبا لتق
 و ا کو شعا مایعا ,هلداتسا

 ناودرا

 ی

 - ور وه 1 «لتف یسیدنک ریشد رآ «نکیا هدنتتشت

 نددال یم كتاعوقو 9 «ینیدل وا شا طبض ین

 . ردن دنایاور

 شب مت هان | ارور هک ا هدناحابرذآ
 ۳ + مویلا و دخت

 تعخارم هنسهدام « ناهد رآ «| 11 ناکا

 [ ۰ هلروپ



AYYو وا  

 تار دالا رانا ا ۱
 ( ناکن زرا ) هللا یسراف فاک یلصا ۱ ڻاغززا «بولوا میکحرب شا روهظ هدننامز كناکپاب ریش د رآ ۱
 ؛ردی رعم كنوب نا زرا بولوا) " - روهشم هلیاونع « همانفارو یدرا» هدنناسل دز "

 یرلوا طلغ ند (ناکنزرا) ید زابز هل موبلا تح

 كن رش مورض راو هدنشالو م ورض را :ند(ناکرزا)

 زرا

 ینامزک ناورشون باتک ۶ , ارا یک 8
 «یک ینیدنل وا هجرت هبیسراف ندنفرط بیدارب هدنیسا "

 کیا رکید موظنم یربو روثنم یرب هدیسراف ناسل هنب _

 هد تاک الا حرا ۱۸۱۰ .ردراو ید یسهجرت |

 نیلکنا ندنفرط (پو) ندنسالع ریهاشم كنهریلکنا _
 . ردشفل وا عبط هدهردنولو دچرب هبهح 1

 روهشم لیتاتم و تعسو هدناتسرط 1
ORE, 

 . ىدا هعلقرب

 ۱ کرک زرا

 رن ازوا هدنسهرآ ناتسهج هللا هسقاص هدنل اعم كن

 كنبرارهن (رک ا) و (هلاس) هک «ردلابج لتسلس رب
 ۵۰۳ بولوا دتع ردق هتسا ر كن(هبلا) ندنرلعبتم

 لا ٩۲۲ و لاش ضع ه۰ ۵۰ لا

 توتخت ردفا دمر

 طابت را بک هلیسلسل ( هکر یبکدتضیف) هدنتهج یب رع

 (هسنازول) د ندنشهج قرش لاش «بودا
 چھ یعافترا .ردشلرآ هلیسا رج (هبلا) ندن راغاط

 ییضارا . رويا ووا یهرمس ۰ هدر رب

 ربمد «بولوا ترابع ندسنغ و تسارع هجلساپ

 راسو قینسرآ «یالق «ربقاپ ءشموک ,نوشروق
 «بولوا هدقلراقیح یسهلج و ؛ردقوح یرلن دعم
 . ردهدققارب راک یخ

 ۳ هل روس تعحارم ۱ 2 یزرا

 ناور ی هدش رک و ۱ نر 1
 مکعتسم و ےسج ہدنسیلاش بغكنل وک ]

 یحاف هریزج هدنسیرحه میراث ۲۰ «بولوا رهشرب
 لئاوا و ؛شفل وا ف (لص ندنفرط مغ نب ضایع

 یک (یزرا دم ن یح) بول وا روم هدمالسا رود

 «هدهسیا شف و یسأر طقسم كنابدا و الع ریهاشم هجن

 مساو = . يديشلوا بار : ۶
 هنییک ر یرلعما كنهبصقو رهش جاقرب هدراراوجوا

 ینیدلوا بکرم ندنوب ل(ناج زرا) «بولوا لخاد
 ىلصا ید ك (مورضرا) یک ینیدلوا رهاظ
 . رد (مورلا نزرا)

 رەد » دحالآ (1۳۳286۳1۲۵6)

 هرب واب «بوا وا كعد « یعاط

ESOS [«یرزآ 

 یزکرم یاجنس عقاو هدنسیب ونج بع هزنمولیک ۰
 تهح ینعب هدنلحاس عاص كنارف «بولوا ره شرب

 .ردعقاو هدنحا هووا ر طاح هلرلغاطو هدنسهیلاش

 یزکرم كن وامه یودرا یحدرد یر نده از "هلئسم

 -ردرب ندرادلذلز ددعتم رذق م ۰ ردد ر ذاضا

 شا ید یتیمها کسا «بولوا بارخ ردق هب هج
 هعثد) وا و عماج ییلاها ۱۰۰ ا هنب هددسا

 سم یبظعا منق كنسيلاها ۰ ردربش رب هاکتراجم

 . ردن رابع ند رلینم را هجا اب یروصق «بولوا كرو

 «یسهس ردم جاقرب ها دجسم و عماج ردق ۲۰ دیش

 قرهلوا یرکسع یرکیدو یکلم یرب «یساسیلک ٤
 ۱۲۵۹۰ یسهیایص بئاکم ددعتم «یتکم هدشر ۲

 اخ هتسخ رب «یسهلشقر «یاج ۸ «یسهزاغمو ناکد

 یسهناتوراپ رب لاک ر سن 4 ی رکسع و
 . رد راو یسهناخابد رب هلیس هقش رباف ابعرب صوصح

 «یلواخ «یقاط ماج «هداجس «مارحا هد ریش نورد

 هعشود و یزو قیدصاپ هعاچ ندقوما و كوب «ز
 لوم ندربقاب و شموک ءریمد هللا وسنم یک یقاط

 ومو سال ون و موزه وا
 ریقاب .رونلوا جارخا هجراخ یرادقم یلیخرب كناج
 . ردهدایز ندهیف ۱ ۲۰۰۰ یونس یرادقم كننال وعم

 هوم بولوا قوح ید یرلناتسو و هچځابو غاب
 . رول وا لصاح یرلیا كبو یعاونا كرا
 «هلپسح قلوا طاح رلغاط مد هسیا مالغاص و لدحم
 وموا یسیلاها رثک | «بولوا قاچص هجهدایز نیزاب

 یسا وه

 . ررولوا روب هغقیج هراالباپ هدمس

۱ 

E EDT راد هر AUER 

 نمایی 7 ENCES ۱ ناجم زرا
 رار هلزگکرم «بولوا ینانلو هدیونح برغ كا

 .وقو هیهافر «خاک «قرهلوا بک نداضق ترد
 هرز وا تیموع یسضارا . ردعماح ی راضف یاحر

 كغاجسو یررباپب و هووا تنم «بولوا قلغاط

 هدنساضق هیهافر نالوا ترابع ندنتهج یلاش بر



 س را
 ( قادراچ ) . ردقوح ید یرلنامروا كلهتسارک
 هب ی رع بونح ندیقرش لاش هدنلخاد كف اعسیعاط

 كنو یسرنکا كرلنامروا «قرهنازوا یرغوط

 دودح كخاجس یری تتغاط (رورم) . ردهدن رلکثا

 ندنشالو مورض را یعسرد «بودنا لیکشت سهي ونح

 رلغاط قاطرب ید هدنرلتهح قرش و لاش . ریرآ

 ا قرش تر نعاس یر ا :ردناو

 ندننای یراهبصق خاک هلبا ناجم زراو ندنسهروا
 ( یا روق) و ( روک) نک ندیغ لاش بوک

 اغا ندتخاک . رولوا تصنم اکو ید یرارپن

 د هدنغاعس ناشزرا . راشبا كلک هدنسق نالوا
 قوما و یعاونا كراء ربسو هویم هلا هعونتم تاب

 . رول وا لصاح

 ثكنساضق خاک . ردنرابع ندهراسو ابع «لاش «ملک

 كنساضق هیهافرو روکرب یلاع كب هدنسهب رق یراغیک

 هب رقر رکید و نوشروق یلهس هدنسه رق (كحهک)

 «یلاخ «ه دام « یسهیعانص تالو

 ناسا . رد راو یرلن دعم كن. هدم ید هدنس

 هڪ: اق لت رکو کر هدهفاسم تعاس ييا هنسهیصق

 یشک ۱۰۵۸۶۸ یسلاها كغاعتس . روینللو ید

 ی ۱۸۸۳۶ لسم ی۸۳۱۶۰ كرلنو «بواوا

 . ارد وسنم هبهفلتحم لامو نایدا یررکیدو یتم را

 زکر كاعتس نالوا یانمه یساضق ناجی زرا س

 0 ا ا تولوا اقف
 «بولوا ترابعن دیشک ۵ ۳۹ ۶۷ یسیلاها . ردبکم

 ۔وصقو مرا ی ۱۲۰ لسم ی ۳۹۲۲۱ كرلنوب

 تنم لا كغاجس هعضارا . ردهراسو یدوپب یر

 یر« ربس و هویج هلا هعونتم تابوبح «بولوا یرپ

 : ردق وح

 .وطسرا كوا

 3 را ۱ الاط وطسرا

 .هدام نایالشاب ندهزیه یلدم راسو « وطسرآ »] هر
 [ ۰. هلروب تعحارم هر

 ( Lord Erskine ( — درون ۱ گرا

 ۔زادر قطن روهذم كنەزىلكنا ۰

 هدغرویعدا هدنسیدالپم جرات ۱۷۵۰ :بول واندنرا

 یر تدمر . ردشعا تافو هد ۱۸۲۳ و ؛شعوط

 هغلناف و وا .ه رکص ندکدشا تمدخ هدکل رکسع یرح و

 «بولوا لخاد هیالک و تنیه هده و ؛شعا كولس

 .یدیشفل وا لوبق هنن روشم یصاخ سلجم راد رول تیاپم

 شرا ۸۳۸
 ا یوغل كننراسسا طز «بولوا یرادفرط تیرح

 .وصخ یساطعا ثازایتما ضعب هنبراکیلوتق هدنالرباو

 ترهش هاب راغطن ج كرهدا هعفادم ینیرلص

 . یدیشل و

 هک «ردیر رب كنابناپسا (۳۳09۳0۸) ۱ را
  ناک هدنرلطسو كنهروک ذم تكلم

 ندنغاط (لمرلا یدا و) یسغوط اهدو (هماردآوغ)

 -ولیک ۱۲۰ «قردسفآ یرغوط هنر لاعش هلناعب

 .الطآ طی رع .هرکص ندک دتبا عطق هفاسم كلهزم

 ۱ . رولوا بصنم هنغامریا (وریود) نلیکود هبیم

 ۱ E یلل دم ( Eresos ) ۱ تارا

 هبصق رب کسا هدنتهح یب ونج بع
 . ردمنطو ك (تسارفوتت) ندنااو یاکح بول وا

 دعس یللدم بول وا فورعم هلیما ( هسره) مویلا

 كحوکرب یزکیم هیحات هدنساضق ( هولوم) كنغ

 ۳ هل روی تعحارم دنسهدام « هس ره >] . ردهیصق

 اب و gb ([۳۵۵16۲۱08) ) ۰ ی

 ۳ ۳ هروک هبدپ ۱ نوتخسرا

 ه(سرس) یس ەل اتعارز «بول وا لغوا ا (سا وبر )

 «ندنغی دلوا شهکیباغآ هشیم رب ندنامروارب ص وصح

 «بولوا التبم هعوجرب یلتدش كپ «یردلوا تازاج
 . شلوا روبجم هکع ینئد یاضعا یدنک

 اساسا (don Ercilla) — نود

 ۱ e 9 ۱ السرا

 كبيلف یجنکیاو ؛شغوط هددب ردام هدنسبدالیم حیران
 ی رکص ندک دا تحایس تقور هداد وروآ ه دنژیعم

 ند هیشحو ماوقا نالوا شا نایصع هدنسهعطق یلیش

 .اسح هداعلانوف «بودیک هبه رام یثراق هرلنافوروآ

 یاعوقو ندا نایرجو ؛شمرنسوک تعاجث و تر
 بیر هم وظنمر یناونع « هناقوارآ » قدهلوا روصم

 یراو . یذیشقا رشن هدنندوع هدیردام «كرهدىا

 هجرت هنسهتسلا شک | كنابوروا «بول وا روه شە

 ê ردشغل وا جد

 ندنسالع ریهاشم كناينالآ (Erseط) ۱ ۾ |

 ا ا الا بولوا ۱ سس
 تافیلأت چ اقرب راد هنسهیلع ران كنهسنارف و اینالآ

 -زایس) هدنسدالیم خراب ۱۷۱۲ ۰ ردراو یسهریتعم

 . ردشعا تافو هد ۱۸۲۸ «بوغوط هد ( اب

 ۰ ۰ 3 | ( نود را) عفاو هدایاپسا

 فورعم هدن دنع رلب نع كنس هبصق ۱ و



 ض را
 NERS ATE هدبنک ضعب . ردم

 ۴ هل روي تعحارم هنسهدام « هنودیشرآ»]

 نایاکشا ند هیناربا2 ولم (۸۳5206) ۱ 2۳ را

 ه (كشا) نالوا یتس وم تندهلالس

 هتسهدام « كشا » ] . ردمسا نلیرب و هد رلخ را ضعب

 [ روي تعجارم ]
 دکنوح «رد (مورانزرا) یلصا

 رکید هلیمسا (نزرا ) هدتهحوا ۱ ۳
 هدرلتقووا مورضراو «ندنغیدل وا شفلو ید رهش رب

 کو «ندنغیدنلوب بیرق هنندودح كنساکلا رایلامو ر ۰

 هیسفارغح بتک كرابرع . یدیشلنید (مورانزرا) |

 مساوب ه دعب «نکیا ط وبصم هل ر وصوب هدنسهيګ راتو

 هدنن ر وص (مورضرا) «قرەنلوا گز ی ع بیکرترب ا

 هدنتهح قرش لامش كنيل وطانآ . ردشمالشاب هغل زای
 ر كوي «هرزوا قلوا یزکم كشالو نالوا یانه

 ینهبرکسع تیمها هصنساضتقا یقوم هک «ردرهش

 هلا هیقرش كلاع راسو ناربا ءیک یفیدلوا هدایز
 كن راح نالوا ارحا دن ابو رواو تداعسرد

NSاش تیمها «ندنفیدلوا هدنح  
 لاش ۳ oo ۱ ES ینهر

 را هرنم ۱۹۵۰ هدیقرش لوط ۳۸ 6۸ ۸ ھا
 رعت (رهوغیش) و هدنرانک كنەووا رب نالوا یعافت

 ۔ذم «بولوا مقاو هدنکتا كغاط عقترم رب روئلوا

 راسو قیجآ یتهج یرغ لا زکلای كءهووا روک
 نالوا, ندنرلعبات كنارف . ردطاحم هلرلغاط یرلفرط

 ۔هبعش ؛بولوا هد راوجوا یرلعبنم نی رم (وص هرق)
 یرهش مورضرا . رک ندنجا كرهش یر ندنرژ

 ۱۳۰۰۰۰ یسلاها «بولوا روم كب هلیتفو
 عقومو یی رق هدودح ؛هدهسیدیشل وا غلاب ردق ده یشک

 ود هثیارخ هدنع هب راح ۱۲۰ فلیسح یس رح

 ردق هینح ۱۰۰۰۶ یسلاما ست راچ

 هدهسیا شفلهدز یخ یخد هد از ب رام ؛یدیشغ |

 هدلاح کیده «بولوط زوب هترومم هن و

 ی ۲۱۵۵6 كرلن و را یسلاها ۰

 .ردهراسو كيلوتق یروصقو نهرا ی ۱ ۰

 لا یرب بول وا ترابع ندمسق جوا هجاشاب رهش
 -ارطا كنو یسیجنکیا یسهعلق نالوا هدنلحم عفتم

 وا: یس وب صف نالوا طاع روت
 . ردیسهل ترد نالوا هدنحراخ كروس هد یسجچ

A4 ض را 

 عماوج ردق زونوا «هرزوا قلوا كوپ یزکس
 یهرانم هتفح یر, كرانو هک «ردراو یسهشرش

 اج یرلهرع> ددعتمو قم و حنصم تیاغ «بولوا

 ۳ هایسهبرکسع "هرناد لک رب «یرازاب چوا

 کیا یرهلوا یکلم یرب و یرکسع یرب «یسهلضشق
 یسهدادعا طلتحمر هلا هب رکسع ةیدادعار و هبدشر

 ۔اخالصارب «یرلبتکم نایبص قوچربو هیادتبا ۳ و
 هد رهش نورد . ردراو یا یوعرب و یشه

 «كنفت «جلق ىراوچاشاب كعيانص ناشل وا 4
 شموک هالا لومعم ندکیلح یک ضارقم «شازنطت

 یک مارحاو زب و تالومم عاونا ندنوتو ریقاب و
 نالوا سهم نرو

 هدکذشیا هبارآ بولیاپ هس وشرب لکم ردق هنوزبرط

 یاقورحم؛«بولوا قون وص تیاغ نیشیق یساوه . رد
 ودرا هرکص ندهربخا ةبراحم .

 . ردود

 ۰ رد زا ندیاج وسف ضعي

 ردشیف كب ید

 هواه یود را یحد رد ءبودا بتاع یو هک

 كمورض را .ردشخ وا دانا دک هی رهش نا زرا

 كب ندنرلحما «بولوا دعتسم و یکذ تیاف یسیلاها

 . رد شعیب هروهشم تاوذ قوح

 ندمرک | لوسر هبا هدنکنا یغاط (راهوغیش )

 ا ا ینیدنل و قیرش دقرم كنب زاغ نجرلا دبع

 نیدلاردص)و (ینورزاک قحا وبا) ندالعو خیاشم ریه

 هدنح راخ ك رهس

 .رردن وفدم هدرهشو ید تاوذ ضعب یک (یووق
 یغیدل وا طلغ ند(مورلانزرا) كنمسا مورض را

 ك رهشو هروک هتاور رپ رکید .ك دنیا ناب هد راق وب
 یکسا بول وا ( نی راغ) یی دق مسا هد د رلبثم را

 لیوح هننروص (سیتیاراق) یمساوب یرلخ روم نانو
 « یرهش یراق » رلینمرا یکسا . یدرلشغآ فی رحمو

 (القیلاق) یراقدناللوق كنسیضعم ندع نویفارغج
 مور ه دن رات ۶ ۱ ۵ كداليم . رددرح ند وب سا

 هعلق رب هد رهش ول سويس ود ون « عینک » ندن رامصیق

 تقو لیخر و ای لح رلم ور جد رهش .هلکعا 9

 ضعب ردشقل و فو رعم هيما (سیل وب ويس و د وثت)

 شغل و هدرلفرطوا ًارخؤم هروک هننظ كرلخروم

 طیض ندنف رط رايق وڪس

 ردق هت

 دیس (

 یره س (نزرا) نالوا

 ف ووا «بوحاق یسل اها دعوا تیام و

 سیل و ویسودوئت) و ( القیلق) دوخاب (نیراغ)
 ید رهشو «ندنرلک دشا ترعه همورضرا نانلوا



 ض دا
 -(نزرا) رکید ندنفرط راب عو ؛شلآ ییمسا (نزرا)

 سل ویسودرت) 4ا N یر

 تشم 1 یراق دل ١ یییع ا ره ر كمورضرا

 هل رهش مورضرا هدااحره . رد ہل همش «بویلوا

 هدنرلتفالخ نامز كل ۱ [طح نا رگ ترضح یر راوح

 -روالد یتیعم ا وا نانا وب ام دن الماس

 «قردنل وا چ (لص ندس:ف رط مغ ن ضایع ند را

 ۱۵و فا لاد هتسشهراد دمال ا كلام

 «قردنل وا طبض ندنف رط یوفص لیعامسا هاش هدنح ر

 هدنح را ٩۲۰ نیا شفلوا ق ۱

 (نا رب دلاچ) «ندنف رط یرلتیض> ناخ میلس ناطاس زواب

 والا هبهیناربا تام

 لخاد «قرهللوا چ «هنب رزوا یسه ر وهشم تی رفظم

 چ اقر E یرب رب هدعب :رر شل وا اک كلاع

 نالو عوقو قیص قیصو نددورب ندا ماود هنس

 شلغاط یسلاها .بولوا بارخ نوتسب ندرلهل راز

 ی ا راشع نالوا نيشن هیح هدنفا رطا «نکیا

 یتربشع یدنک تاذ ما ك لع یباح ندنساس

 . رادشتا راعا ندیکب یرهش «كرهدنا ناکسا

 تكیدیافع هیلع تلود .

 بول وا ندننایالو یکهدیل وطات آ

 . ردعقاو هدنسیفیش لاش یاهتنم كنهروک ذم ةعطق

 خد ال ۰
 ا مورضرا

 هدرا هزنم ولیک ۲ ۵ قم آ EAE ریکد ه رق

 هب هیاربا د و دح ۳ ندید ودح ییالو نو زرط نالوا

 ا رقت قرهاز وا دیو یدودح هیسور ردق

 ینیدل وا ه دنمعس و هزنم ولیک عبرم ۱۰ و اتم و

 لامش دلی ال و نو زبرط ندنتهح قو لامش دا

4 ۰ ۰ 2 

 ا دودح اد رش فید ودح هيس ور ندنف رط فرش

 زب عطا هرومو رکب راید سیل «ناو ۳ فا دی

 . ردطاح و دودحم هلیتبالو سا ویس ید اب غ «هاب راتالو

 ك ران و ءب ولوا یدک ۵۰۲ ۱ ۱۷ ۳ یسلاما

a AAASیروصفو یی را ی ۰  

 . رارد وسنم ههفلتم للم

 یرغوط هشهج ره یرارص «بولوا عفنمو قاغاط
 ه سه» و ز زر> رګ «ربکد هرق ید هر هل ام مب حج وا هما

 لیکشت یتغامربا تارذ ررریمقنم ۳9 یرف روک

 هرزوا تیعوع یسخضارا

 ناس هدتنال و و یرارپ (دارم) و ( وص ه رق) ندا

 جد یسق ردي .ام یعاعس د زا ی دق لسالو «بودا

 هپس ور دل کو «ث رابع ندنس هض وح یاری دارم هيم

۸۳۰ 

NMAزا  
 007 OC ی

ANE 

 ض را
 هلرلغاط عفترم ندنتبالو ناو ك رک ندندودح نارباو

 ۱ ثتالو . رد رظات یرغوط هب رع ب وئح «قرااب ربآ

 1 درک ننغاعس مورض را یش یی مس ونجح ںی

 ایر بو هنب هسیا تاس ناضازرا همت رب
 دا E وص هر «قردل وا رظان یرعوط

 وص قوروج ی٥ا مش كنغاجس در واب

 ع رکا «بولوا ترابع ندنس هض وح كن رم

 نالوا لوق وي لا كغامربا لیشی یم یهدنتهج

ESیی رلعبنم كرلن وب و یاد هنسدض وح 0  

 هسا ندا رکید كنغاڪس مورض را ۰ ردعماج

 رکید بول وا عباد هنس دص وح وص قوروح هس یر

 ۰ رد رز

 قهح قرش نالوا كد یه روا كشالو ی شات

 -وح یعامربا ( سارآ) و هحوتم یرعوط هلامش ید
 ییا ندا لیکشت یجامربا وب «ب ول وا عباد هنس هض

 ردق و . رد رابع ندنسهضوح (ییوص نیساد) 3

 كنراوصو یس وا عهاج یی راعبنم درلقامربا مسج

 كلا «بولوا لیلد هنعافترا كنق وم

 هلا هیاراو هیناقفع دودح

 یسشآ هتهح ره

 : ردرلن وش یلابج عفترم
 نالوا بیرق هنسعاقجا هطقل كلشندودح هیسور

 مورض را «یعاط ( ٽارارآ) هل رکید مای و (یرغا)

 الو «(غاط كوك) عقاو هدنسهیلام تهح ك رم

 الو سیلتت و ناو هلمورراو هدننونح یاهتنم كتب
 (لوک كي ) عقاو هدنعامحا هطم كن دودح یرلت

 نانازوا هجو یدودح كننالو نوزیرط «یعاط

 ودح هیسور هدنغاجتس دن زاب «یسهلسلس (سوتو)
 «(غاط لکنح) هاب | (عاط هس وک ) نانل وب هدنن ول ید

 «(عاط الا) نانلوب هد رلطسو كنغاجس دی زباب هنن

 «(عاط روزوم) عفاو هدنونج كنغاچس ناحج زرا
 ( عاط قادراچ ) نانو هد راه روا كروک ذم ءا ول

 هل رلکنا غاط نانلو هدن رلهرآ كراپنا ددعتم .هرباسو
 ترا 0 و 2ر رال كتجوک

 نر ا ٠ كالو ضوصلا لع
 لشیرولا هناقورمو هتسارکو رانامروا حساو ك

 ر ا رکو اچ
 را هوا شال و۰ رولو
 كراغاط و هدنررانک كرار ,هددسیا زآ ك

 ۱ او را رصجو تم هدنرکنا

 رلغاجتس مورضرا سفن ضوصلا ىلع «بوسیلوا
 .وصحم لیخ هدنغاهس ناکا هدهجرد یجنکیا

۱ 
١ 



 ض را

 یراد ءراد واج «هب رآ «یادض . رده دکمشتپ تلو

 ۳ لصاح هدنف رط ره ثكتالو ثابوبح راس

 ؛مداب ؛زیوج «قیدنف یلبخ هدنغاجنس مورضرا ءیک
 راو «نوتز رادقم رو هنش و زارک «دومرآ الا 1

 راهویم راسو توت «یلاتفش یغد ,رنغاجنس ناجنز |
 - راو یخ هدنغاجنس دروپاب .رولوا لصاح هر |

 بال رادقم ررب یخد هدنراقاعتس ناح زرا لا مورض "
 دا ییالوصحم و یرک كا هعتعارز . ریش د توز

 یونس هدتالو نوت . ردیغاصس دب زباب یتهح نالوا زا

 كينش نویلم ۱۳و یادش كينش نویلم ۲ سرقت

 -رادقم نودكب هراس تالوصح بول وا لصاح هب رآ

 E بی رق هن ویلم قح 9 هدشالو نورد .ردهذ

 هدابز لد ۰۰ < یک هدنسهدار ۵

 ریغیص بيرق ه 60۸ ۰۰۰و «بکرمو ساو تآ

 یک و نویق ردق ۲۰۱۵۰۰۰ یونس «بولوا د وح وم ۱

 ۳ ۲۰۰۰ رلایعاب هیق ۲۸6۰۰۰ و یس رد راغیص و

 -ورب «هددسا هعقوب وص یساوه .ربنل [ لیف یک هیق ۱

 هد ری قچلآو هدرلیداو «بولوا عبات هعافترا تد ۱
 .امیص نیزای هدنرارپ ضعب یک نام زرا یتحو نو

 یسیعانس تالوح تكشالو هو ۱ ۶
 «كیلح نانوا لاعا هدنراربش ناج زراو 0

 قلهراغیح ندابرهک هایش هلینالاو یناوآ او شموک
 كنب رلث ربشع 35 یراالعا لاو ندرایش یک هماماو

 «یلاخ «هداجس «میلک نانلوا جس ند 5 یاب زا

 هدن رهش نا زرا هجلشاب هلا هراسو باروح «لاش
 ندنرلقاط ماج و یسهمشود هطوا هاچ ندکو نالیای

 كدا نانل وا لاعا هدنساضق یک و هدناح زرا كلذکو

 نالوا ند هيلع تاجابتحا .ردنرابع ندنراهجالآ
 یخد رلتعنص راسو قلزوغنارم ‹كلیج روک «قلجارس
 ندعم و e . ردشعآ قو لیخت

 هک هلیتفو هدنساض کا «بونلو ید یرآاوص

 نالواشفلوا كرت هدع و شفلو هدقل راقیح نوعلاعا
 ندعم روک لاغ كب هدنساضف خاک قدعم رسد ر ۲

 «كيلح هدنساضق میکسک «كنسەد رمو نوش روق لیسو

 لامعتسا هنن رب زاغ ندنف رطهیلحم یلاها هدنساضق سنح

 هوواو رلنیساب و ینیکو ميکسک هنن «تشن عونرب روتلوا
 ؛یرلشاطهینبا عاوناو ریشابت «یجلآ ؛جرک هد رااضق

 هدننرق كناج زرا «هدنراضف هووا رايس یک

 ردعاباق یلدروکوک ددعتم هدنفارطا كنغاط یرعاو

 ہےاس ار

 ض را

 رب عفاد هنتلع مرو هداتنعو «یراوص ندعم راسو

 .رددوجوم هج اق
 اهد یخ لوا ندهربخا E قیالو مو رض را

 :دلوا لماش یدمش .بولوا كوي

 رب دلح و صراق ناللوا كرب دیهیسور «هقشب

 ندفاخس ترد ی

 ۔راقاجتس

 3 (E نو هب هدعب ِ

O۸ ۳ نالوا  

 تقو وا . یدنا هدنلخاد ییالو مورض را ا

 رب مسج عماج بلاها ردق E CS اس رقت

 ۶ رو هک > ور هسا هدلاح ید .یدیا تیالو

 : رریشنم هب هح ان ۳ و صف ۲۱ یاعش

 اضق قاعنس

 مورض را

 (ناورمان عم)مونروت

 مو رضرا

 ۱ ناحزرا

 دروماب

 درزاب
eا ا  

 یتعی ربارب های رلتبالو سیلتب و ناو یتیالو مورض را
 هدهع دق ةنم زا هدنلاح لوا ندهربخا تالیکشت

 تكندطخ نالوا قورعم هلیما (هینمررا) ابو (ناتسنم را)

 هیسور یزید فصن .كهعطق و بول وا صن

 هعطق وب هددع دق هنمزا .ردهدشنلخاد یلام ناریاو



 ض را
 تقو قوح رب «بولوا نوکسم ندرلینمرا ینرص
 ورک ندن راریکناهج ناريا «هرکص ندقدنل و لقتسم
 قالا ههیناریا كلاعو طبض ندنفرط

 ترضح .یدیشمک هنلا ۵ رلیلامور تیاهنو كردنکسا

 هنسهراد هیمالسا كلام هدنتفالخ نامز 4(هضر) رع

 شمالشاب هغملغاط هلوا ًاتاذ ءقرهنلوا لاخدا

 ماود هدقلازآ هدهعطق و یرب ندتقووا رلینمرا

 ینومق قآ ًارخوم هلرلیقویلسو رلیسابع «بودیا
 لئابف نکرتو كرت قوح رب هدننامز یرلتموکح هراسو

 هل ام ند ونجح یجد راد رکو «نط و ك رەلک یراشعو

 هدنوک یکن وک و «ندنرلقدلوا شا عسوت یغوط

 صوصلالعو هد هعطق وب

 یخ ترد كنلاها موع 1 یدلسد هاش را

 هدعب :قردنل وا

 نالوا

 «هدنلحاد ییالو مورض را

 كنسج رب رکیدو ءبسم قردلوا د رکو نکرتو كرت

 .ردهراسو يروطسن یروصقو مرا یمطعا مسق

 یرلفدل وا هدنرلف رط راس كن دل وطات+ رانمرا هلهح و و

 و «ندنراقدنل وب هدیلقا ك ید هدهطخ و حب

 ثكنسلرب و یمسا ناتسنم را ابو هینمرا نوک و ق

 ا
 كشالو نالوا يانه . عاكس ۰

 ET مدرضرا
 اقرش ؛ناضص زراو دروباب عو عقاو هدنس هن روا

 هلید ودح هیس ور ندنفرط قرش لامش «ماب رلقاجټس دی زباب

 -احو دودحم هلرلتالو رکب رایدو سیلت ید ًابونج
 هنفصن كتيالو «بولوا یاجنس رب مساو لیخ .ردط
 «یکییدلزتسوک هدهفنآ هدام «و عماج یی یضارا بیرق

 مسقنه تشالو مورضرا .ردعشنم هاضق كوي ۸

 قم «بولوا کارشا هنسبه لراهخوح ینیدنلو

 ریکد هرق (نیساد) نانل و هدنسهلام زرح رحم یتهح

 یتهج برع «(وص قوروچ) یتهج لامش یک ہدنسەلأم

 بونح «(وصهرق) نالوا هدنسهلأم یرفروک هرصب

 عباد هسز زفروک هرصب هنب ید یساصف یک ین عل یتهح

 هلهح و وب .ردنرابع ندنرهضوح ناچ (دارم) نالوا

 كسکوب كا بول وا لحم عفت كا كنتبالو مورض را

 لاو رلیداو لزوک كا هددسا هدقاجنس وب رلغاط

 .ردهدنلخاد كناول و ید یرارب رادل تدنه

 ند سوف ۲۰۵۱۶۰ یسلاها كنغاع

 ی ۳ رو

 , رد وسنم هب هفلتللم یرودف و 9 ی ۰

 مورضرا

 )سەھ ٠ بولوا ترابع

 ط را ۸۳

 . كينش ۸۷۲۵۰۰۰ ایرقتیسهبونس تالوصح هعاشاب
 قم فی رآ كینش ۱۸۱۰۰۰۰ یادش

 راس ,ردنرابع ندراهویم حاونا هلناپوبح راسو جرپ
 بس . هلروپ تعحارم ههنا "هدام نوجلاوحا

 رک كغاعس و تیالو نالوا یبانبه یساضت مورضرا

 ند فرط قرش لامش یکسک الاش تولوا یساضق

 «سنخ ندنفرط قرش بونج «رلنساپ ًاقرش «موتروت
  هووا ید ًابرغ «ناجرت ندنتهج یر بونح
 ۳ كغاجس هلتهح وو «طاحو دودحم هاب رلاضف

 . ردعقاو هدنسه روا

 نالوا یسیابكت هبنانع لع تلود ۱ را
 ٠ یردب كنىزاغ ناخ نامع ناطاس |

 -ارهامزراوخ .ردیسالعا دج كن هین اف هرهاط ةلالسو

 ورخ كریکنح «بولوا لغوا كهاش ناهلس ندنس

 یتسدلیبفو ابرقاو لایعو دالوا یردب
 هن رانک نوک

 .یدیشغا تماقا مایخ کر هد رق طالخا «كرلک

 نطو «یک ینیدلثالک 1 ید ندنناونع اش ناهلس

 زر ا يما
 ا 0 و ام ندرت

 یک زوپ جاق رب نالوا

 5 6 و درج

 ناو ندارواو هناربا باعصتسالا

 لقت هر را
 تربشع رب رح وکر انوق عیطلاب ندنفیدلوا شا

 هلن رت ربع 1 و دظالحتا

 هنسهلیبف یدنک ندنکیدمهدیا جا زما هل رلینم را و

e 5)دی ایت هنرکح  

 یرعوط هبیرغ بونح «هیدیما قلوب لحرب بسانم
 تارف هد رق یسدملق (ریعج) هدنرا وح هقر «ك ر هيلي رلیا

 كنوبو ؛شقا تافو ًاقورغم یسیدنک «نک رپ ندن رهن
 نطو یسکیا ندن رلغوا ءبولیغاط یسلیبق هنیرزوا

 رک تعرع یرعوط هدادغب هلت تد وع هن رلیلصا

 ندنسهقناطو هل رادن ود یردارب كج وکلرغط را «هدلاح

 ربارب هللا هلاع ردق زوب شب ترد نالوا عبات تب دن

 ۔اوج مورض را «ك رهدیا نانعهیج وت یرغ وط هب یب رعلامش
 هدلع مات (یروقح یلیروس) هدنسهو وا (نیساب) هدیر

 كنم رکسع رانات ًابقاعتم دد دا شا راینخا یتماقا

 امرفمهح هدیلوطانآ ءهلفلآ رخ برق ید هراروا
 تکرح ءهرزوا قغ راب هدنکلام درلیق وعلس نالوا

 «ه دن د و ۹ كوي رب هدنن رق ساویس «بودا

 ئ سف ول رلیق ولس هل رکسع لوغم فدای اروا

 رکاسعو «ینغیدلوا هدقلوب عوقو هب راح رب هدضنب



+ 

hEطو  

 هعهساضتقا یکناد مو تعاعش هءعاق «هح روک

 ۔ادما كراب ولغم نامه «هلیسهقاس یازتشا تیسح و 7

 ج یتیبلاغ ك رلیقوهلس یدادما وب «بوشیتب هی
 . ید رلشلوا بلاط هیهدهاعو ملص رلوفمو «شلوا

 ۔ارکح كن هیف ولس تلود تقو وا هش رزوا كنون

 راغاطهرق عقاو هدنبرق هرقنآ ربارب هلیسهقناط یزاغ

E RR,تره دعقو ول ۰ یدیشعا نم رایتخا  

 تدمر .ردشلو عوقو هدنح را ۸ كن هب وب

 SIS كمه هیق وڪلس یارا «ه رکص

 لغوا «هلیساعدتسا قفلوا صیصخم لح رب هتسهقاط

 ام وط عقاو هدنسهرآ هيهات وک هلا هسورب «هنبرزوا

 قالشیف رهش هجهرق هللا دوکو قالبای یرلغاط جن
 هلهح وو .ردشفلوا صیصخم هنن ریدنک هرزوا قلوا

 هرلف رطوا ؛بوشل رپ هدجناموط و دوکس یزاغ لرغطرا
 واچ و (راش لع دوخأی) راشف 1 نالوا شلوا طلسم

 -راوحوا «هلکقا عفد نترضمو رش كن رلتربشع راد

 شمن شوخ ید هلراروکت نایتسرخ نانلوب هدرا
 كہلاراشم "یزاغ یروکت راصح هرق هدع هددسا

 ینغیدلوا هدکقیا رادتقاو ذوفن "هرناد میسوت هک دتیک

 ؛شعشیقلاق هب هب زواج تاکرح ضعب هدنییلع «هجروک
 هلتع رع هبه وق تاذلاب لرغطرا هنیرزوا كنو و
 قیوشت هنت كروک ذم راصح يذلا ءالع ناطلس

 ,باععتسالاب یبیلاراشم یزاغ نیدلا ءالعو ؛شعا

 «هددسآ شا هرصاحم یراصح هم رق .بولک

 هي و «ك رهدا دهع ضقت یرادرس لوغم هدءرصوا

۸۳۳ 

 ییرلقدنل و هرزوا قعوط زو هما ربا کمین

 | نیدلا ءالع «ندنکیدتا الیتسا یییلک را یکهدنتهح

 یتس«رصاحم كل راصخ هح ه رق «بودا تعحر هف رط وا

 لرغط را . یدیشعا هلاحا هتسهدهع كن زاغ لرغطرا

 ارسا راس ییروکتو «محف یی هعلق هلنیقف وم لاک ید

 هن دل اءالع هلیسهطساو یزاغ رادود یردارب رار هلا

 | طا كد هناف و كن دلاءالع . یدشعا مدقنو قوس

 هدعب .بوشاشوا هلدالب متقو داهج هلهجو وب هنس
 یرلهعزانم جانو تع تئارو هدننیب هیقوعلس ك ولم

 .ندنفیدنل و هدنجشا هیلخاد لئاوغ تکلم «یرهقیح

 هددوکس هما زنلا ینلفرطب یرلتضح لرغطرا

 طرا

 ٩۲ هدنحم را ۰۸۰ تیام . یدیشغا تلرع رایتخا

 د زرف بودا تافو هدنشاي 1 هروک هتاور ر و

 .هلیبق و موقو ینلخ یرلتضح یزاغ نام یدنج را

 دوکس زاغ لرغطرا . ردشلوا یمهدرکرس كنس

 عماجرب هدهروک ذم هبصق بولوا نوفدم هدنس هبصق

 . ردراو ید قیرش

 هتک الو رخ وادخ یاش 5

 HY EL E ۱ لرتطرا
 دح ند رهناکوام فرشا فرط كن رات بت ینادناخ

 وی لیکشت یی هلیسدقم دصقم ایحا یتمات كنم رالعا

 لاش كتالو راکدنوادخ :بولوا قايس ر شمر

 <« زکر م ینمب هسور اب رغ «هلغلوا ترابع ندنمسق قرش

 بونجو بونج «دیمزا ندنتهج قرش لاعشو لامش
 او دودحم هاب رافاعس هیهانوک ید ندنتی- قرش

 (شیشک) هدنتهح یونس برع كغاجس .ردط
 بول وا دتع یرلغاط ( جینامود ) هدنتهح بونحو

 شیشک هلا اورا نسف قرش لاس یغامرا هراقس

 قدهلوا لصاح ندنعج كرر ددعتم ناقا ندنغاط

 وص لوک ناشالوط ینیرلتهج لاعشو برع كغاجس
 . رول وا لخاد هنغاعس دیم زا «عاعحالا دع هل رم

 ءبولوا لزوک تیاغ یسیضا را كنغاخس لرغطرا

 یرانامروا لویو یرلاعرم لکم هلرلیداوو هووا تبنم
 . ردب واح

 قاعتسوب «هرزوا ینیدلشالک [ ید ندهفنآ هدام

 ءندنهدلوا هدنکح ییشب كنهیافع هيلع تلود
 . رول وامطنم جد یس هیحم راد تیمها هنسهیعیبط تیمها

 ۱۲۹۸۰۰ ؛بولوا هرتمولیک عبرم ۱۱۱۵۰ یتعسو
 كرو لسم یسهدایز ندنناثلث هک «ردراو یسیلاها

 هد رلن و .هدرلهسیا مورو یبمرا یروصق تولوا

 تابوبح یتالوصحم .رردملکتم هلیناسل هکرت یسیرثکا
 موزوا نویفآ «نولوت ءیسزوق كیا هلا هعونتم

 یرلجاغآ دود .ردنرابع ندرهویم عاونا راسو
 هليو لیریدشبس هزوق لتیلک «بولوا قوح ك

 هقمراقیح كپا هدنرلفرط راسو لوک هنا كس

 هاش اب هيل عیانص . رد راو رلهش راف د دعتم صوصحم

 قید صاي هفیط «فث راج راش 3 لوح ندکیا

 “زب تلکلموک هحالآ «یزو قوت وقو هب انق و

 نورد .ردن وایع ندنلاعا LS هلاس واک «نایتع»

 2 رلت و «بونل وب یراوص ندعم و ردخابا ددعتم هداول

of 



 غدا
 ۷۰ و ای رقت .ردعقاو هدعق وم نیشنلد و لزوک . ردب وص لثیح ناقیح هدنساصو لوک تا یروبشم لا

 ندنفرط یلاها بول و یندعم روک هدنساضق دوکس ۱ ینا شم «یرابتکمهب ادناکیاو هبدشررب «یسیلاها

 یک ینیدنلوا لامعتسا هدنرهشرباف كساو جارخا

 ریمد «نوهتنآ ددعتم ید هدنرلفرط راس كناول

 -ه رق كج ويو هد رادبصق . روینلو یرلن دعم هرباسو

 نیطالس هدنلکشت یادتا كنهیافع ةيلع تلود هدنر
 -ردم و رلفبرش عماج ددعتم شه وا ان ندنف رط ماظع

 زا یر ره هک رویم كارت راز 9

 ندمارک هزعاو ماظع تازغ .ردهدنکح راکدای رب
 بلاچ هغاعسو ید یرانفدم و هرب كناوذ قوحرب

 ) جد هناتکرب ه دنتس هیصق دودس . ردتک رب و تجر

 ی رقم كن زاغ لرعط را یسهبصق دو . رد راو

 شک و یشمو دل وم كنب زاغ تا نابع ناطلسو

 هیلاراشم هاشد اب ید یسهیصق 7 یک یییدل وا

 «سیسأت اددم هرزوا قفلوا دعا تقی ندنفرظ
 تدمر ید یسهبصق كح هلی لواندنعف كنهسور و

 یزکرم یا لرغطرا .یدیشفلوا ذاحصا تختیات

 ات ۷ و اتو 2 9 هح و «ه رز وا قلوا كح هلی

 : رد در هیع

 هیحات اضق

 هکشفل 0

 یرا زابلوک ۱ كجه

 حذام ود

 یوک هلک 2

 دوکس

 قیت زا 1
 راصح راب ا رهشکی

 ق ره 2 رهیحاد و اتو و نوحا تام ولعم هدایز

 .دب روپ تعحام هنآ

 ك اه 1 ۳ 1 ۳1 ( ٠

 O راترضح ) . ۰ ك لا

 لخاد لیا ندا هدنتنطاس لئاوا كنبراردپ «بولوا

 ؟شلوآ یسلا و كنار وا ET ءهڪل وا هن ام كلاع

 E روع ؛ بول وا رو دیس 4طواح سا ويس ه دعب و

E:لوا یدنعبدلتوط ندنشدل وا شا تسواقع  

 .ردشوا ید هل ما راغ

 ت ر رکب راید و ۳ گن کی رابد | ا ۱
 رب / ۰ ۲ 1 24 ر ۳ یعر

 ه دنساب رع لام هزم ولیک ۵ ۰ اس رقت ۱

 ق تیاغ هدنب رق كيهلحد بول وا رهشر یکم ایس

۸۳ 

O A A E EY N (٤ 

 را

 « یح رص قیتع مسج چوا «یرلهارخ ناماکعس)

 غاب قوج رو یسیرپوک باشخا جاق ربو ریکر اک رب
 ییامشو یراهویم .ردراو یرلهاکج رفتو یرلهچنابو

 لیدب نیزاپ «بولوالزوک تیاغ یساوه . ردروهشم

۳۹ 

 ٠ كنهعلق .رولوا رلندیک ندرکب راید ات نوا اوه

 هدنسدب رع بوئح تعاس ییا كن ه.ص راه ی ز

 . راقآ وص رب ذی ذل
 ۰ عا ) لدعم یتغرا د وخاپ ( ؛غرا

 ینیدسلوم بک كنتيالو رکیراید ] ک
 هی ع تهج كشیالو «بولوا یرب كغاجخس جوا
 مار اغ «مورض راو سبلش لاش و « عقاو ه دنتس

 یل ا مق . ردطاو دودحم هلیغاعس رکی راید

 هد ونح «بولوا زود اهد یسونح مسق و قلغاط

 هجهرق ) ناریا ندنغاجس رکب راید یغاعنس وب رکلای
 حاط قا هسیا هدنتهح لاش . ردناناش هرکذ (عاط

 دارم ۰ روی و ٍِِك قوح 3 ط ورم تست لا

 ندک دشل رب هلن ارف هدنلخاد یتیالو تو رخ «یک ییدکع

 ثوبرخ «كرهک ندنرانک ییرغ كغاجنس ید هرکص
 ل یتغامربا هلحد . روی دیا قیر ندشالو

 هنارق . رد ناعبن هدقاکس وب ید لوق هلی

 مس
0 

 یادش ینالوصحم ہےاس ار «بولوا رادل وصحم و

 كرا «قوما ها اب وبح E و مجرب « مآاسیس هبرآ

 ارز. ردنرابع ندرهویم راس و موزوا «یسهزوق

 یوبش بول وا یعاجس یجرب كشالو رکب راید هع

 ردب رق هس و نویلم قح یا او شا لدن

 هکهج و هد هبسا لتیلک جد یانا ويح تو مانغا

 بول وا زآ كب یرلن امر وا . رد رک ندتغامتس ند رام ۱

 هل اف و رحم نکلاب O NES ولا و ۳ و 6 ۱

 قاس وب هش داعم . رول و رانامروا ضد لشبرولا

 عقاو هدنراوج كناول رگ بول وا نیکنن ز ك



3 

3 
 چ
2 

3 

 عدا

 هیق ۱۲ یونس هدلاح ییدعش «هلغلوا ندعمرب

 : رولا رهوح هدرا هدار

 وا مزال نوچ“ هاذا .ندنفی دفل و ین دعم روک ايو

 وا هدافتسا قع «كرالیکح یدنقیص هج اق ورع

 نامروا هدنراوح

 9 دنلاح رابط ید هداف ولا . . رویه" 1

۳ 
 ر

7 

 هلیعسا (یندعم نیشوه) «بونلوب ندعم رپ ترابع "
 ش هدزو کلا ۵ ندن IE «ردقورعم

 هدنفا رطا هدد E ربقاپ هد را دقم ر هدنسوارآ 8

 یهدافتسا «ندنغی دنل و رانامر وا قحها رای هل اق و رحم

 یواح شم وک قر جد ه دنس هیح ات 4 . ردبح وم 8

 . ردهدقفل وا جا کا بول ول دع نوشروق رب 1
7 

۱ 

۱ 

 قرهلوا 1

 اس .ردراو ید های ا ۶ عفان هدنسهبصق كم رح

 عب ره ۷.۰ ۰۰ یسدیخطس هخ اببم یو

 داد یشک هلی زود لاها «بولوا هرم ولیک

 راشو قمرا یرادقم یک داران و هک رده 8
 درک «بولوا مس اک یوسف و نا

 رز ها

 بول واهکرت یوع ناسل .ردبک رم ندن رلتیسنج كرت و
 یس کا ا .راروش» و هحدرک هدن رب راد رک

 (ییارش) و (یصک هرق) کاب «ب ول وا رک اش ید

 نورد .رار وتلو هدناح نیشن هيح رنک ا یرلت رمشع

 بتاکمو هس رده جاق رب و یتکم هبدشر شب هداول |

 های رلماقم .كناذ ییارب ندماظع ءاینا .روشلوپ هراس |

 . ردمایا هاکترابز ٍ

FAN 

 ر ندنارعو ایل وا ریهاشمو (ملس) دانالوسر هبا

 .بونل و هدقاعحس وب ید یرلقرش دق رم كناذ عاق

 اضق ٤ رز هجور یعاعس غرا

 : رزیسقنم ههیحات و

 هیحاأت اضق

 یتغرا 5
 ا ۱ غرا

 قاجوب
 یچگ هرق كر ويس

 اط هحهرق

 شکن وچ تم رح

 ولا

 كنغاعسو تسال
 ناوعرا

 بے كنب ر تارف یسهیحات ولو دب رق رب كجو

 یک هیحات و او اد ییدعء ن

 اره هتسهدام « یتدعم نایک » ] .ردعقاو هدنسین وچ

 [ .هل روپ تعح

 ۱ نوا هلا

۸۳۵ 

 | ىلا كب بکرم ندشرک و ربهدو ربقاب یندعم غرا

 .یدا ثالشبا اهد 2 ۱

 قرا

 هنغاچس داق و هدند الو سا ويش ۱

 هیحات 0 هدنساصق راک قمم ۱

 تانغ اس كياحو هدنس هبل اس تهح كیاصف بول وا

 . ردعقاو هدنل اصتا یدودح

 تسوغرا

  ۰ ۰ fو = ۳۳ ٥

E اوج ور ۰ ند هبرق ردق 
 یزک رم

 الع قوج رب ندهیحات و .یدیا یسهبصق (زیوار)
 . ردشم سب ریهاشم و

 لنفاعسو تیالو هو

 هبصق نیغلیاو هدنساض نیغلبا

 هداج هینوق هدنسبغ لاعش ردق هزتمولیک ۱ ۵ كنس

 ۱ یلاخ دععرا

 دبصق كحوک رب یو هیحات عفاو هدن رزوآ یس

 روق ۲۶۰۰ ءهززوا قلوا سم یسهلچ تو وا
 . رد راو یسدس ردم رو یسیلاها

 كحول ن ماس ( ۸۲۱۵۸۷ )

 کیا ندافوط «بولوا لغوا

 رباع ىلغوا كنواو خاش ییغواو
 ک اس هد رارابک هلو نارف داف اومالما اتو

 رد اهل وا یدادعا تاب هریروتآ بو وا

 | مفدا
 . رد راو نرپش

 یکیغ یغاسو قاسز رظن عطق

 نکی رئوک "قاسو ادخ زا مرش

 | دشخفرا

۸ 6 
 :شعوط هرکص ام

 ربهاشم كتارا داع میس

 هدنایل رهو یئاطل «بول و 9 سس

 ردن دن راعشا هلج تس وس

)Erf0( 1هعطقهسقاص كنەبب الا . 

 کیس یزکم ل تروفر

 -رع بونج هزنمولیک ۲۸۰ كنيلرب «بولوا رش رب
 ۷ یسا . ردعماح يیلاها A} ۰ ۰و عقاو ه دن مسا

E Eیا ےس  

 هیلع تایعح ددغتم یسناهنک لیکم «ییوتفلاراد

 ه راد کود دغاک « و ریپسا «ٽاج وسم «یسهینفو

 -رفنو هاب .رد راو یر هن اعاده راهش راف ها

 هدنس دالیم څا ۱۸۰۸ .ردقوح یرلهاکح

 .اسکلآ یروطاریعا هیسور هلا تراپا وب وب هدرهش |

 1 بکس ندنرار|د_ح كج وک كناسالآو نا وطن

 بول وا كوي اه د ام درد .یدیشش وا ل هرن وق

 ۳۸۷ ۰5۳ یاس سم

 ر یباها

 نیتفرآ
 هدیلوطات یعب هدد ور راد ما و

 هده کی بتک ینیدلوا رهش ر روهشم



 كل را

 ینییدنل وب ه دنسه رپ كنيل وطات كنو ‹«هد هسا روکذم

 .ردشمامدلبثالک ۲ ینیدلوا ربش ینناخو
 | كرا دبارخ رومدن و ه دتس هب ر ییالو بلح
 امش قرش ردق هرنعولیک ۳۸ كارا

 «بولوا هبصق رب یکسا نکل كح وک مقاو هدنسیل

 هماش ندقارع ندنفرط یراتمضح دیلو ن دلاخ

 .یدشغل وا چ هدنتم رع

 ۱ یرکرا
1 | (Argyrocastro) 

  ۹اول

  Nee-ض لامش هرم ولیک

 هدنتالو هیایو هدنسي ونج

 وا یسهلکساو هدننونح هه ولک ۰ كنار «هدنس

 هدنسیفرش بونح هرندولک ۵۰ كسودنارس یآ نال
 (هسوب و) و هدنکتا قرش كنغاط (تووس) «قرلوا

 هدنبغ ردق تعاسس مراب كنیاچ (نیرد) مبا هنرن
 یساوهو پآ .ردعقاو هدلم رب ناتسکنسو برص

 رب «یناخ ٩ یاد ۳۳۲ «یسهناخ ۰ . ردفیط)

 هیدشر رب «یسهس ردم رب «یسهیکن ۲ «قنیرش عماج جاق
 هعلق رب نیتم شابای ندنف رط اشا ىلع لنادهب «یتکم

 یمظعامسق كنيلاها . ردراو یسیلاها ۸۱۰۰ و «یس

 AN سا بول وا نایتسرخ یروصفو مس

 یمطعا مسق كن هیمالسا لاها .رارد وسنم هنتتسح

 و «بولوا ندننیوسنم ىلع قیرطو ندمولع ةبلط
 ندنسهرهبک ةيرق (هوهیل) نانلو هدنسبش راق هللا هبصق

 . رد ,دکعشتب رایضاق قوح كب

 یرکرا
 «تبوا وا یسدح راب رب كم

 - و بک م كنتبالو هینای .یغایتس

  هقس وط و یرپ كغاجسترد ینیدنل
3 ۳ 

۰ 

 یریکد (قیایردا اب ع

 قرش بودنج «هزورپ ابونح بی زفروک كيدن و ینمب

 «هګ روک یتیم
 ا اا و دود زا لقاصس نا ےک الاعف

 ی”. 4 2 متر ۰ 7 ج

r و 

 بوح هکلای ءبولوا وروقو قلغاط هرزوا تیم و۶

 نالوا ترابع ندنبسف نط

 . ردعماح

 زود یساضخ هس ولد

 نک ندا ا تكناو] ۳

 لو ورم)نالوا e ندید یوم

 یرهووا تنم و

 ( ین رد]

 مگ و یز (هس وب و) . ردتبم كى یجد یسەووا

 را ا «قرهقا یرع ط هب رع لاش ندیق

 ی ید ل دانش 1 ات شو نلهاص ۰ او

 ندل وصو « ؛ یر لباح a) جنس د) و ( هک ر اهل ) < (ه وشر راج)

EÊران وا  Eون ,رولیک ود ییاج (ایروغا ز) هلا  

۸۳ 

 | ق

 كرا

 | هلا ( هلو ) ناقآ هدنسهووا هنبواد کلا «بولوا

 . هلیسهطسا و لوڪ (وتنیرت و) یرلیاچ ( هحشرتسب )

 . .رارولوا بصنم هنب رفروک كيدن و هی غوطند رغ وط
 لوک ( وتنیرتو ) روکذم نالوا یلوک اتکی كغاجنس
 . رب لزوک «هسلوا قجالیحآ «بودیا طالتخا هلریکد

 . شفل وب رومتعو كوي یخ هلیتقو هدنزعا .رولوا نايل
 ۴: ید ر اقا دا شوش رقون) نالوا
 | كسكوب كا .رونلوا ديص ینیلاب ریکد یلتیلک هدل وکو
  هلیسهلسلس ( هراهخ ) نانازوا هجیوب لحاس یرلغاط
 (هس و و) هلا رد «(توب وس) یک هدنتس وا كنا ول رکے م

 كد هب «(هقح رع )و (لووقح و ) نالوا 8

 قرش یاهننم كغاجسو (هنیشب ر) کهدنسیقرش لامش

  -روا :ردیلابح كنس هیحات (لغاط) نالوا هدنسیلامم

 - وا قوج یرلاعرم «هدهسیا زستیبهاو ینزج یرلنام
 یسیلاها .رلرلسب یو نویق لیخ یسیلاها بول
 یرادقم ۷۲۰۰۰ .«بولوا هدن رهدار ۰

 .رددوان را یس «قرلوا نايتس رخ یروصقو سم

 رلن انلوب نک اس هدنتهج برغ كرم (نیرد) روکذم
 وا دع هقسوط رلئالوا نک اس هدنفرط قرشو (بال)

 نیش «بولوا رلعدآ رواکنجو روسج یس .رارونل
 هلو هدنکلس هنواعم رکاسء ردق هر هک هرلتد و

 هلکلیهاپس یرللوا اهدو هلکل هد رک رس یرلاسور «قر

 «دلینهح یدادعتسا مدع جدك رار ا هدکینیک

 یعوح كنبرلنایسم «بولوا زآ راندا لاغتشا هلتعارز

 توش كشت قف وا یک هریاسو كل هیطبض و كل رکسع هنن

 اعسردو تراک لع یرانایتسرخ و ؛لرونلوب هدرلتیر

 یک ق اناوچغابو كيج هرس «قاباصق هد رحم راس و هدند
 هب رقوهبصق ٤ ۶ ٤ هډاول نورد .راردالاغتشاهلرلتعنص

 ۲۱۵ ءدسردم ۲ دعسو عماج ۲۲۳ «كالتفح و

 ۵۲۷ کت ۰ ءیتکم هدشر ۲ .هفلتحم بناکم

 .رونل و یربوک ۵ ه و اد ۷ رشایمو الكا

 -راوح یدمر دیجلس اب هللا هع ونتم تابوبح یالوضع

 هلا نوئوت رادقم رو ندنعاونا ك ره ويم نشیت هدرا

 .ردن رابع ند لوضع تااناويح رز ابس و ریو غاي

 ندکوپ زکلای «بولوا زستیمهاو یزج هیلح ی

 ابو ن ص وصح هرابل وک فک هاوو ابعو قايس

 تاجارخاو تالاخدا .ردنرابع ندنزب لرب هلاچ وسنم

 «بولوا هینولوآ هلبا سودنارس یآ یرلهلک-ا نوجا



 ارا ق ۰

 نا
U : 

 ةر

 ارحا تالاخدا ید نیک 4 8 هجیروک
 | :ردمسقنمهاضق ۷ ریزهجورب یاس یرکرا .روللوا

 -وب «ناد هپ «شلوروف «هراهح «هنیولد «یرکرا
 زکم كغاجتس یماضق یرکرا -- .یدمرپ دوغ

 ۔هرواجد یارق هلیس هبصق یرکرا سف «بولوا یساضق

 ٩۲ ًامج هک ینیرهیحا (خوتل )و (یوورد)و ی |
 ترش «نلد هب ًالاش ءهدلاح ینیدلوا عماج ییهیرق |

 برع «هنیولدو نوغو هنب ًابونح «نوغوبو یدمرپ
 . ردطاحم و دودح هل رلاضق شل وروقو هنن ولد هن ید

 «بولوا نایتسرخ یسلاها كن هیح ات ییا روکذم

 كنسیلاها عولو «راردل وغشم هلتعارز رک كنيل وب و رد ۲

 راسو هدل وت ناسا فو روا توک تابش یا

 .رردل وغشم هلیتعرص قلباصف هدرا بش

 -اربن)و (هوبیل) عقاو هدن رلکتا غاط هدنفرط عاص "

 .دس ردم كنهومیل «بولوا كوي یخ یرهبرق (هتشیو

 «دلفلوا قو یطئاسو صوصحم همولع لیصحم و یرل
 رزک هدقلیضاق و ددمولع ۂبلط یضعا مسق كنسلاها

 هدنسهدارآ ۰۸۰ یسلاها كناص ردن رابع ندالع

 كن رهن نیرد

 وصف و نایتسرخ یراد ۷۷۰ ۰ 2
 ٦۰ .رعسمو عماج ۲۱ هداصق نورد .ردلس یر

 .رددوجوم هیکت هو بتکم ۲۵ شسانمو اسیلک _
 .اوح یسهرق (یزاروغ) هدنفرط لوص كنبرم نرد

 یک لوک یجشا «بونلوب هراغم رب عساوو نیرد هدنر

 ضعب هدن راه رق (ولیسو) و (هوبال) .رد ول وط هلا وص

 .روینلوب یخد هقیثع راثآ

 هب رض ق هک «ردهبصق رب هدنساضق و | تاکرا

 كنوب هلا قامریا لزق هدنلامش ردق هرتم ولیک ۸ كنب رهش
 1۰۰۰ ؛پولوا عقاو هدنسهرآ وص ءرق نالوا یمبات

 .ردراو یسیلاها ردق

 اصق هدنغانس یوب كنتیالو ینومطسف ۱ ییکرا

 بول وا هلکساو هبصق رب یزکم

 كنداعس رد «هدنن ىع هزبدولیک ۰ 3 ابرقن كنينومطسف

 وات هب رصد كشالو هرقنآ

۸۳۷ 

۱ 

 ge «بولیسک هتخن و ۱

 .یدمهنل وا سزنسد هنسارقو لاها رادقم كن 0 هزتموایک ۸ ۰ كنسهبصق یلوبو هدنقرش هرتمولیک ۰
 | -ور (ایاب) و ه دنت هح قرش درفروک قیحا رب هدنل ام

 مورو یلوطا آ هن یر . ردعتا و هد ونح كن

 قی رفت ندیک را چاق رب رکید نانلو هدیلیا

 (یلک را ردن) او (یسیلک را رک د هرق) اکو «نوحا

 .اربا) یعدق مسا بول وا هبصقرب یکسا .رارد جد

E. 

 ك ربا) نوجا قیرغ ندنک هدنلیا مور هک ؛یدنا ( ايلف

 (مول وب ر ۱) و » یسک را ریکد هر ۳0 « یعد (هقین و ايلف

 = وا روم و كوي لیح ه دع دق نامز

  لکم

 .یدرارد یجد

 . رد دهاش کو راهارخ ی هدنفا رطا بول

 بارخ هلنامز روم هک «یدبا راو ید یناهل یینص
 -ارطا یتیبها مویلا .ردشلاق هدنتلا كزاموق «بولوا

 «پولوا ییالوط ندنروک ندعم لتیلک ناقیح هدنف

 یندعموب كرک هبصقوب .ردهدقلراقیچ روک ندن رپ یتلآ
 « هلیتهح کلر 3 هداعسردو یقود ی هدرب دهرق ك رکو

 س هلکسنا رب كلشبا كا ۳

 هب ه رقنآ ندهدرک یرکید و ندیلو یر «بولوا اک

 داد قلوا

 هوست زونه كرال وو «هدهسیا راو لوب یکیا یرعوط
 دادعتسا و «ییالوط ندنسالوا ییاعلو ندنسماغ وا

 رهاب یراوا .ردهدقمامهللوا هدافتسا ندنسیعیبط

 .ردلزوک تیاغ یسهرظنم ندرکد «بولواهدن له روا

 یعالج ناه «بولوا یسلاها ردق ۰

 یزب نتک «نایته» «هتسارک «طالخ یتراح و عیانص

 , ردلسم

 <« ی وم لاب رادقم لیخ بول وا ترابع ندرلیش یک

 هلردتکم هبدشر ر . روئلوا حارخا ید جرو نوو

 - م كعرواط فید ر ییا .ردراو یییدنص عفانم ۳

 اضق یک را تش . ردن زک

 هلهایس رحم یخد الاش با لاضق هحزود ًابغ «یو
 یراق رد رک ازت زا وا

 تعاس عرای كناضق زكرم .ردقلن امرواو قلغاط

 ژلق رج مجیوق) نالوا بصنم هر هدش ونح

 لتیلک «قرەنلوا يس یضارا کهدنفارطا هلیس هطساو

 یک کیدل ریدشیتب هراس و هربس

 هراس و لاب «یسهزوق كپیا «نوتوت «ج رپ هلا هع ونتم

 ؛بولوا نامروا ٩ هدنلخاد اضق .ردهدقلوا لصاح

 .رول وا لاب هع ود ۱ ۲۵۱۰۰۰ یرلههاسم عو

 نکروک «هناتسک «هشيم «ماچ یراصو هرق یرلحاغآ

 هتسارک یلیخ ندرانامروا وب ندرومالخاو
 ۔اضق .ردهدکل ریدننا هرادلکسا را

 (كرود)

 ا

OP 
 اب وتح «نیط ران 7-۱ یس

 دار را

 تاب وبح هداص نورد <

 رد رابغ

 «بولوا قعلم هباضق وب ید ییهیحان
 . رد راو < ھ هب دّس ر 9 هدننهبصق كل رود نالوا

 وکرب دلا لامس كن رکد هر اکرا

 تو فا ف
 .هيح ارب قوم هنساص و جو یعاط روفکت نت الو

 ۹ دیص كح
 29 ي



 دل را

 هزنمولیک 4۸ كننربش یعاط روفکت . رد زکر م كن
 هدنس ولج بع هزمولیک ۲۸ كن رولس «هدنقرش

 وا عقاو هدنسقرش بوتح درم ولك ۷ كنلروح و

 ثكوکرب طوفح هل وربرب فرط برعو بونج «بول
 «بولوا عماج ییهناخ ردق ۱۳۰ .ردهدنجا كوق

 روک ذم اک زمرد مور «مالتسا یسلاها

 یررواو هص وصحم ءرادا . ردراو یرانف 5۸ هدن ور

 رب یکسا هدو .راراغوا هدنروص نقم هبهلکسا وب

 ریکدهرق «هلغلوا (ایلقاربا) یعیدق مسا ؛بولوا هبصق
 یکار» یی (دقکارب ایلفا ر ا) نوعا قیرش ندنسلک را

 ید هلییسا (سوشر)و «یدروللوا هم « یسیلک را

 .یدبا فورعم
 یزک م اضق هدنغاعسو تالو هی وق ۱ یلکرا

 ۲۱ ۱ یراق تر
 یسبغوط اهدو) راغلب «هدنسسونح قرش هزنمولک

 823 (لوک قا) دنن ع لام كتغاط (اغو

 ود هلوک روکذم كردنبا ندنغاط اغ وب و هدنسپ ونح

 یراوص راقآ .ردعقاو هدنرزوا كربن كحوک رب نت

 .هناخ ٩۰٤ «بولوا هبصق رب قوح یرلهحنابو غابو

 عماج ٤ «یاج ۲ یان ۳ «یناکد ۲۹۵ یس

 «یتکم نایبص ۸و هدشر ۱ ءیدجس ۱۸ «قیرش

 هرزوا قلوا لطعم ايو بارخ یدردو رو ىلا

 . رد راو یساسیلک مرا او مور ۱ «یسهسردم ۰۶

 را ردق ۳۰۰ «بولوا ردق ۶ ۱۰۰ یسلایها

 یرلن ایتس رخ
 ند رحم یاذح كندبصق .راردملکتم هلیناسل هعکرت ید
 . ردتسم یسادعام ندمور ردق ۲۰۰و

 ناقآ هدنسهیلاعش تهح «هلغلوا یعاشترا هرم ۸

 هل راقلقاطب ضعب ییدتنا لیکشت تكنبرپن وص هج زق

 هدوسرآ الا «موزوا .ردمالغاص یساوه رار

 .ردل وذ-بمو ېا كب یرلءویم و وا هه

 سیاالکرآ) یمدق مسا ؛بولوا هبصقرپ یکسا یخدوب
 یتسهیحاد هلود یساضق یلک را بس رد 5

 هود روکذم هلا اضق زکرم «قردلوا لماش ید

 | ۵ رق رود دم .رد رابع نده رق ۵ ۵ هقشد ل دنس هبص

 | یسلاها كتاضف نر یرهاخ عوم در

 ردق :AE نانلوب هداضو ر «بولوا ۲ ۲ ۵ ۰ ۰

 ند رلیک هد زک م . ررزسم الماک یسادعام ندایتس رخ

 رعد ۱۲ و فیش عماچ ۲۰ هداضف نورد هقش

 تعارزلباق , رد راو هس رډه هدرا ه دنس هیصق هل ود و

ATA 

 . دوچاشاب «بول وا مود و ےک یسضارا

 ۱ عاوناو یرهج ءایو لوک «هب رآ یادش یال و صع

  یسلجآ كنیزاغوب كلوك اربخا .ردن رابع ندو يم
 اتق و «هنب رزوا یساشنا كن هس وت رب ردق هنیسمو

 با هباضق و رک .ردشم رآ یاور كتنال وصحم

 كراوص ناک بوق آ ندهدکیو نامهرق درک و ندرارب

 هض وح رب لخاد قردنلوا عج هلوک قا روکذم یسهلج

 | ییکدا
 ما راد ه سص تب ¢ بولوا ا كج وک رب هدنف

 ۰ رایعوا یرارواو دص وصخ

 لنغاعس نوک هدنتیالو هن ردا ۱ ا

 هه ص و EE AS يک راش

 6 بول وا هلکساو هبصد كج وکر E یرکد

 او هدنسلاش قرش ردق تعاس قح رب كوکراش

 و لایت ونجح كني رفر وک دیم زا

 و هرص هرآ یررواو هص وصح "هرادا . ردعو

 . راغوا هب هلکسا

RAEو  
 ها 0 فا تنکرا

 «شموک» هدنناسل دان رآ هلیتسح ینلضایب كنیرک وب وکو

 ,4طد رخ نکا «بوذل وا هی رلیسا و نالوا كد

 وا طبض هدننروض ( نزرآ ) دوخای (نسرآ) هدر
 (بایع) عقاو هدنسهرا هناریت هل اناصبلیارپنوب .ردشفل

 هان اعم ند رلعبنم ددعتم. ندنس درام یے لامس كنغاط

 هلام برع «هرکص ندکدشود هبهوواو «هنرع ادا

 ندنایرج كلهزاموسایک .۸۰ ابرق «قرفآ یرغوط
 لیکشت هدنلامش هزنم ولیک ۱ ۵ كنس هبصق جارد «ه رکص

 بصنم هن زفروک كيدو ندنور رب ینیدل وا شا

 ا

 «بولوا رب كوپ رب هدنتیالو هن ردا ۱ را
 نادازوا هد رڌ لحاوس ریکد هرق

 «ك رهدیا ناعین ندن زلکتا یبرغ كنسهلسلس (هجمازتسا)
 یروط هغ « هلنالیم هلاش (ضعب و بونج ًاضعب
 نک ندنیلاش قرش هت هدننایرح یاشاو «نابرح

 ضایب «یسهرد یلروج ننیا ندنسهلساس هجارتساو
 یک یسهرد ج اغآ هرق «ه رد یا « یه رد ۳

 ندل وص هدنب رق (یکسا بابل و «یتیراوص ك رهرد قوحر

 ندغاص هلیسه رد هج وب نلک ندیل وب هرو ندغأاط ه رق

 .. ۔رش ردق تعاس مراپ كاسمهرق و



3 ۱ 1 ۰ 

 ل را 9 7

 نیا نداسیک نرقو ندو نیا
 اط رب یک ی سه رد لوق ندغاص هنیو یتسهرد ېک

 نوزوا هل رکید مان و) هنکرا رسحو «ذخا یراوص "

 .اصیا «هلا روم ندنرانک لامس كنسهبصق (یریوک

 | ود هنغامربا (جم) هدنل ام ردق هزم ولیک ۵ كەل 1

 ۱ ردق هن رق هكا ردح ندنک وا كنيلروح . رولک

 بیقعت یتسارجم درب وب یطخ یو ربمد لا مور
 یسهضوحو زنم ولیک ۳۳۰ اب رقت یسارج . رویدنا ۱

 بورا. دن مت او ر
 «یغاط روفکت هلیبطعا مسق كنغاجخس اسیلک قرق
 كنهضوح و یمسق ررب كنب راقاس 9 یلوبیلک

 . رد (48۲14165 سنابغآ ) یھ دق مس .ردەدنلخاد

 اک

 | نوک
 الا «بودیا یکذ

 هرود «ردشلوا

 | نکنالرا

 هدن رزوآ یرب (چ ز)و هدنلاش هزنمولیک ۱ ۵ كن رهش

 . ردیهقنم هوس یا هل راما یکیو کسا ؛بولوا رهشرپ
 -رجاهم زسنارف قاطرب هدنح را ۱۱۸۸ نکنالرا یی

 «یسیلاها ۱۲۰۰۰ .ردشفلوا سبسأت ندنفرط ی

 «هعص اب یشهجاب تاناب ءیسهناضنک ییا «ینوتفلاراد رب
 .ردراو یرهشرباف وئریپساو دغاک .هنیآ نب «لوت

 (|Eger j). هحراج و (2۷]۳۳) ۳ لر

 ربش رب عقاو دسار لاش مزنمولیک ۱۳۰ تندتشپ
 هناخدضر «ییونقلاراد یسلاها ۲۰۰۰۰ «بولوا

 یارش روېشمو یراوص ندعم ءیسهناختک
 -رط رلیلن ام هدنسپ رڪه خرا ٩۹۰ رش و .ردراو

 ۱۰۱۵ قرنلوا متف هد ۷۷٩و «هرصاحم ندنف

 ۔امع كلام هاک هرکص ندهلاصم نانلوا دقع هدنخم رات

 .ردشفل و قم هنغللا رک لدرا هاکو دودعم ندهب

 (یرکا) یرهلوا ذوخأم ندهحراجم هده اع خثراوت

 دم ناطلسبر ناتوت نصان یر ا توس تا
 هلیا ونع « یحاف یا یرلتمضح ثلا ناخ

 .ردرلشل وب ترهش

 « یریوک نوزوا»] ( 0
 .هل روپ تعحارم هنسهدام

 تیاغ هدن را وح (هب رتنس) ) كسلدا

 یوج توقاب یغیدل وا هعلق رب نيته

 موم یدل وب و دن "یدایا ن

 طسو كنهرب واب (۳۲۱2۱۵6۳)

 ۱ ع ربم روت «هدنلایا اس وشارف

 .اد و و هدنتلادا ( شاوه ) كناتسر اع

۸۳۹ 

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۲ 
۱ 

 م را
 اعنص هدنع ؛ب ول وا یرک رم كداع موق ۱ زا

 مدق شع و هدنسه را ت وممحح 4لا ۳ 3

 قلوا توج یرلنوتس ءو (داع مرا) و
 . رد ر وهشم هلکغ د جد (داعلا تاذ مرا) (هلتسانم

 یرلتحا تبع یالع هدنقح یبقوم ك رهش و ردق هب ره

 بوش وا نازو ان ندنفرط دادش یدهسا رلشعا

 هرفک «قرهدو وا ییرلقلاخ كداع موق نالوا یسلاها

 دوکه برضح «هنترزوا یا او
 «یتیدنلوا ثعب هرزوا كَعا توعد هناعا راک

 ۔اهاو بارخ درهشو «هنرزوا یرلمهمریتک ناعاو

 | ناشیرب كنسبل
 شفلو نکاس هدنرلفرط جا كن یغد كداع موق

 -افو ء ید درهشو :ندشدلوا نسهیش ییدلوا
 هدنسهرآ تومیضح هلا اینص < یک زگیدید هدب ر

 . ردقتم ینیدلوا شفل و

 ہد ديب رع ات از هدنقح یتفیز و تیرومم كن راهی

 ندهغلابم تایاور نالوا لوقتم

 لصاح هلتقو هدرااروا یش نرو تيبس ءرلهفلابم
 نلیروک موبلا «بولوا تیرومعهو قرت نالوا شلوا
 داف هاش کو جد رههاروو هقیتع را | میسح

 كناذ رب هدتعسا هالق نی هللا دیع هدننامز هب واعم

 < بولوا روهشم و مولعم یفیدلو

 هلیسهینیا كداعلا تاذ مرا

 وب « هد هسا ترابع

 تیق ید ضعب «بولوا لخاد هنرلهارخ كمرا
 (یولح) هدزعامز .رد ورم ینیدلوا شلو تاره وج

 رب هراروا هلیتفایقو مسا یدوپب نسنارف رب هدنسا

 كدا e هددماتح ایت ییدوا «تودنا تای
 راث آ « هدهسا شتا فیصوو فیرعت ینیراث آ

 سارا یرح و فشک هلیشال اهد هروک

 ر کسا ily} (Ermeland) اد دنالمرا

 هنتلایا (ع رم غي وق)

 شغل و هم صق رب هد راراوح ا زا

EREBE CA 

 (یزانمرا مالسلادبع نب ىلع نسلونا) ندهبصق وب |

 هدلاح هب نوک 5 كنەب_صق و . ردشعا روهظ ره

 «ندنعب دم هل وا سزپسد هنام ولعم هن وکر راد هنغب دنل وب

 .ردکرک هسلوا بارخ

 دنعاتصس. لک € و کانمرا و دنغ | یس | ۱ تسال هنطآ

 نکس بول وا هبصق رب ا او



 ماا
 هدنسنل امس بص هزنه ولیک ۱ ۲ ۵ كن هکفلس نالوا اول

 Ne ( ۵ دنه یاس ی لوص كن رہ وص وکو

 كموروح وا 27 .ردعقاو هدلحم رب نالوا یعاشرا هژبم

 قاط رب هیاروا ندهبص هک رک یاچ ر ندنتلا هرزوا

 اتسو و هاب هلعل وا لو یوص . رثینا هل رلن وب د رم

 بول وا یسیلاها ردق eS كن هیصق .ردق وح یرلن

 ك ردبصقک هدنلبا جا « یبهبیصق دانم را . ردلسم یسلج

 شالو اول کم تفقو لمح هلیسانم قلوا یک كا

 re زر دشم وا لقت هب هکفلس درک ه دعو ههددتشا

 -اطق شب ندیا بیکرت یتغاجنس لیا عا یساضق كانمرا
 «هلغل وا عقاو هدنسل امش برغ كنا ول بول وا یر ك

 هلاشو هاب رلاضو U «رانلک و ط وم ارش

 قلغالط ی

 ندنعس ی راقو كنسداو وصل وک بول وا ناتسکتسو

 .دضارا .رددودحم هلینالو هیوق ید

 ا حوا كناصو اکرم EE .ردرابع

 رسا (لمروک) هد رزوا لار روک ذم هدا ونح

 لوط عارذ E هک ءردراو یرب وکر یکر اکر فو رعم

 .ردشقل وا ان هنرزوا رک رب نالوا یضع عارذ ۸ و

 ۱ لیس ۱" «فد رش عماج ۱۱ E نورد

 TN «نم رکد ۷. «ماج ۲ 5 ۱ هسردم

 دو سوم هاش 6 ٩۷ و یثکم نایص ۱۲ ءناکد

 ۱۹ ۳۹۰ یسلامها نالوا + یسهلج «بولوا

 در دن را ندس وفن

 هدنسدب ی لح اس كار هدصم دہوص

 ا رلیلامور لا هسلاطب بول وا هیصو 7 هدنن رو

 ۱ تا

 .یدنا رهش ر روهش و كجو هلیمسا (سیت وم را)

 ورواو دنسیل ا٤ اب رج یاس ۱ ینمرا 0 1 ۵ سم امش 1 ا ۰ ۳۳ 4
 ضعي نالوا راوج هایسا کا

 ر راشساپ هدر وص قینغاطو ق رفتم هدن رر

 تب ولغم ندسدفرط رلیلامور و زل با را 5 « ردم و

 ؛ رلشلغاط هفارطا هشنرزوا یلوا ناشیربو

 یراح تدا هدماوقا نالوا LEY هلاح ول و

 هب هیقأسص روماو انو تعنص «هرزوا ینیدل وا

 .ردرلشمالشاب هغماشاپ هدرارپش كویب «قرەليوق
 هب داعسرد هل رلن ال اق هک اف بش رگکالاب لد رلت و

 یدنک مولا راندا ترجه هراراوج و راسو

 ا ۸۰
 ۲ افرا ا 00 «؛بولوا هدکلیوس ینیراناسل
 ۱ ده دکم هلی نام دقشد ندکرت یسهلح ك رلن ان وب

 هسق ت ا و را ما نهی كولن و لرد
 كنسهع دق تاعطق كنيل وطانا یک ایحرفو ایکو داپق

 بهذمه هل رلینمرا هدبولوا ندنسهیلصا "لاها

 یرک دتسا كعا ریش ینمرا شیرایدنک یمندنراق دنل وب

 لیم یک هد هظفاحم یني رلن اسل یدنک درلینمراو «لوهج

 .ردوق اهد لاقحا یعنکیا و هسریلیقاب هنب رلیعیبط
 کیا عوج كرلینمرا نانلو هدنرزوا كضرا رک

 مش درلن و و نایتسرخ یسهلج «پولوا ردق نویلم

 ر «عبات هبهذم نالوا صوص# شن هلن دنا یبطعا

 . ردناتستورب هدیرارادقم زآ كلو كيلوتقیخد یرابسق
 یدودح هیسور یراقیرطب كوي ك رلینمرا لصا

 هدنس هب رق (نیحایجا) نالوا هد رق ناو راو هدنلخاد

 کرد زا ید یراش رطب ترد رکید بول وا

 «هدسیس یر «هدسدق یر هدنداعس رد یرب كرل و

 ید كن رلکیل وتق . ردنا تماقا هدطالخا جد یر

 .ردراو یرلش رطب شقوا قیدصت ندنفرط اا

 - ع تولوا رلمدآ دعنسو کد تیاغ تینا

 هداهلاوف هدن هجنیاو ك زا لا كمیانص صوصا
 ناروره رهام كب هدرلګاو ؛ردراو یراثراهم رب

 كح ینیرلبلاق كن هیبرع تافورح هلج نازا .رونلو
 هدنصوصخ یسقرو ممت كتنعابط ,درتکلع هلا
 تمدح یر داف ترم ع وک درلیتم را

 هدن ران اسل یدیک هد و او . ردلک د راکنا لباق

 «بوژاس وک تربغ ید هدنصوصخ فراعم رشن

 ید هبهیفارص روماو تراحم ..ردرلشغا قرت لیخ

 چآ راهسالو هد هرن یرایدنک هلغلوا یرلفوقو

 هدیل وطانآ صوصا لەو هدرارب ضعب «هدهس را زالاق

 یرلف دال و یراکاما نالوا هو ارو هیفاص روما

 .ردلكد عفان هدنقح یسهراس لاها كتكلم

 ا اع رایمرا رییق هل ره
  هتسهضوح تارف ندلپاب ك (غیاخ) نالوا یر مدقا

 دسریلیقاب اکو «بودیا رکذ یتفیدلوا شثیک
 دیرسو رلیروثآ «رلینادلک نالوا یراوشموق ك رلینم را
 یرلایسو «ریلک مزال یرلتوا ندهیماس ما یک رلپ
 «هد هس ریلی هدا IDS کو ردق هه => رد ر جد



 م را
 ك هلرلیارباو هش راقدنل و نده رآ أ كن رایدنک "

 یلاقحا قوا شلك ندلباپ (غیا) هسلوا هسلوا

 هب ۰ رياس ما ندل زاال رلینم را هد ردقن وا نکل ؛ردراو 4

 روکذمو «یرللوا شفلو هدنکح
 .ردیا اضتقا یسالوا ییدقا دج كرليتمرا ك (غیاخ)

 عیاو بونم

 ۔ هبعش ناربا كنهبرآ ما یک رادرک رلینمرا هدلاح ره
 نایاکشا صوص |لعو هدهع دق ةنمزا بول وا ندنس

 یرلقدنل و هدن-سهرادا تح كناربا [رخ مو هدننامز

 .یدنا كرشم هل رلیا ربا حد یرلقالخاو نيد هد رلنامز

 لوبف قارمن رایتمرا هد رصع درو دال
 تیاف قلعتم هددح ندوب هدنرلناسل تقو یر دا

 - اصف كرلن وب هک ردشنزای رلباتک متاط رب غیلبو حیصف

 هنایدار لمع ندتفووا كنناسیمرا نوع ابو ثح

 - رخ هيلع ءان E ینیدلوا شغل و كلام

 شا زاب راباتک هدنناسل عمرا لوا ندقلنایتس

 زا هراس یصعت قانایتسرخ «هدهسیغو هش

 هدنغح هل وا

FAIRER Eجد «قرهسلوا اا  

 ك رلینم را یدمش هلا: هجتمرا کسا .ردشمالاق ربا رب

 «بولوا دوحوم قرف لیخ هدننب ناسل یرلک دلیوس

 یسیکی .ردناسل رب عساوو صف هعق دل وا یسیکسا

 «یک ینیدلوا شلآ راهم قوج كب ندهفلتحم ةنسلا
 عبا هنسهدعاق كند رب نوتسسب ید یالک طبر

 - ىلعو هللا ةا لآ ةه تا ۳ ك هحنم را .ردشلوا

 1 هدنفح یتماشم و ٹابسانم نالوا 4لا یش داف صوصخلا

 راباتک لیخ هدنرناسل ررر راسو هددجالآ

a 

 هنس دنک «نکیا هدنشاب ٤و ؛شعوط لواهس ۰

 ندتهافسو قسفو ندنامرم یموق «بولوا لزا یو

 كهللا یدلاح یرک دعا رافعتساو هب وت و «هکغا یہ

 ۱ ندلابقتسا و تاغ ءهراطخا ینیرلقجهلوا رهظم هنیصضع

 یسعاللوق نال هدلو و .یدیشمالشاب هکمربو رخ

 «4غملوا بحوم ییراربغا هدنقح یسدنک كنموق

 سصالا تع سدق هدعب .یدیشفوا سح تدمرب

 یر هبار
 هسا شئسیا قلاق هداروا هرزوا قمالغا هدنرزوا

 + كننط و یسیدنک «هدقدنل وا بیر ندنفرط

 lt یسع ترصح E «بولوا

Aمرا ١ 
 وا خد ینسیدنک رلیلیارسا ضعب ندیک هرصم «هد
 تافو تق و هو هدەر ه دعل .یدرلشمروتوک هار

 ترابع ندناجان مو تاعرضت . ردلک د م ولعم یکیدتا

 « ردر راو ناكا ضعد لار و رح نو یاتکرب

(BIHILE) ۱ ۵2 ر ڈ ژاتمرا > كنهسنا ف  
 (نو e هدنتلایا a ه دنتهح

 . رد روم هلی ارش

 قرش بونح كنايلاسن (۸۲1۱۲۲0) ۱
 :TEE همرا

 برع كنيزفروک سولغ هدنتهح
 ر عقاو هدهفاسم قاتعاس رب ندرح لحاسو هدنتهج

 یساوه ؛یک ینیدلوا ییاو لو یراوص «بولوا هبصق
 «بول وایزکس اضقهدننامز هین افع هرادا . ردفیط)یند

 ءیسیاها ردو ۲۰۰۰ هرزوا قلوا مالسا یزنکا

 رب لماکعسا ینارطاو یسهسردم ۲ «قیرش عاج 5

 هد رزوا کرت هنانو ؟ربخا .یدیا راو یسلشیق

 ندنن ره هبهیاژع كلام كني رثکا ندهیمالسا لاها

 یاها كن ساضق كركو كنهبص رک «ییالوط

 یددقرمس هدهروکذم ٌهبصو روت اقا ییرومو

 E ندنفرط اشاب ندناربخ سور راب روهشم كنيلع
 ردد وح ود یه ر شغلوا ا .

)E۲( |ندن رارادمکح هسقاص  
 تسار

 «هدنح رات ۱ ۶: 2 ورا بول وا

 هرادتفا عقوم «هنم رزوا ینافو كس رد رف یضنکیا یر

 یردار كح وک ینثوروم كلم هد ۱۶۸ و شک

 کف ند ردارب یی و .یدیشعا میش دل ( تربلآ )

 هسقاص یسهلالس تسنرا «بودا ناشلکتم 0 را

 یسهلالس تربل او «ه دنغل هق ود

 . ردهدکم روس مکح نالا

 دالا دا ی

A 91  
 یانبه اه ناڪ! رذا ا هما

 «هدنتهج برغ كلوك رب كوي نالوا) 2
 هفاسم كلهرام ولیک ۲۰ اب رقت ندنسی غ لحاس كل وک

 نیم كار تحوک رب نالوا بصنم هلّوک روکذمو هد

 .اوهو بآ «بولوا هبصقرب عقاو هدنرانک یلاعش یتعی

 هبضق وب یکسا
 دلوا شما ترایز ییهبصق و یوج توقاي «بولوا

 یتفدلوا ریش ر روم و مسج رب ندکدتا ناب ینغب

 . رویلیوس
 .ردشغا ر وهظ ربهاشم رای اع قوحر

 . ردقوح یادتسوو عابو لزوک یس

 2 و و ند ددیص و مح و دعب

 کید

Oکا  



 نارا

 هن هبص وب الف گو یمظعا مق كنسيلاها هدلاح

 .رارید ید (یبورا) رلیناربا هدلاح ییدعت

 هدنس هطخ ناحابرذآ كناربا .یلوک
 9 
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 ُ 1 همرا
 ك زیربث و یی كل رهش نال وا یاهو ۱

 ندا .بولوا لوک رب وی هدنتهح نون برع

 ۔وا هغ ندقرشو ۰۷۵ یو نالوا یرغوط هونج

 ا او. یا یو ر ردلطم ۵ سد یا فال

 كلوک .زافلو ناوی: راسو قیلاب هدا «بولوا

 هل وک وب .ردراو هطا چ اقرب هدنسهب روا یس ونح مش

 «بو-لوا بصنم رلهردو رار قوح رب ندفرط ره
 ندنک وا ك زرت كردلک ندیفرش لاش یکویا كرلن وب

 لرارب کهدننهج برغ كلوک .رد (یاچ یبآ) نج
 ( اش ) رلیاربا مویلا هلوک وب .ردنددارکا یسلاها

 ,رارو ریو ید یعا

 ع ناک نک ندنحا كنا 0
 n هاب 1 هو 1 ۱ درا

 ( یصاع) نلیک ود هرک د قا كرهدا رورم ندشاپ

 از لول 0 ادىم کی
 دروکذم رهن یوج توقای .ردذوخأم ند (تنور
 هیت هلسا و كنمسض نالوا یغاشا ندهکاطنا

 ۱ .رودبا نایب یغیدنلوا

Ernest-Auguste ی ر تسوکواتسدرا 

 كا ك (جروج) یعنحوا یلارق هزنلکنا «بولوا

 «بوغوطهدنګ رات ۱۷۷۱ كدالیم .ردیلغواكح وک

 هد ۱۸۵۱ و ؛شلوا یارق هرووناه هد ۷

 .ردشخا ثافو

 طان هدرا < تداعسرد کز

 ۳ ۵ كیوک یضاتو هدنتهح ۱ یو نرا

 کیو کسا بول وا هیرق رب هدنسیبونج قرش هزنم
 ندلحاس هبرق کسا .ردنرابع ندمسق ییا قرلوا

 «بولوا هد راقوب ردق تعاس عداپ ندنطخ لو ربمد و

 ندکشوک جاق رب هلیسهناخ یلیوک ردق یللا قرق .

 هدنف رط ینا ل_:طح لو ربمد هیرف یی رد

 یرلکشوک لزوکو یرهچغایو غاب «بولوا عقاو
 ا هرکص ندد ناخ لو ریمد راس

 .ردهدکشا تیرومم بسکو عسوت هک دنیک كردا

 قوبح ید ندنرلغاب هسنارف «رديا ك یوزوا
 هسنارف «هلغلوا شل رب دشبتب غاب جاق رب ‹«ك ره ربتک

AE وا 

 .زدەدقمل پاي ید رلب ارش لزوک هاشم هنب رب ارش

  هیفیص یرلکشوک «فلعل وا لدتعم و مالغاص یساوه

 .ردراو یسلاها لح ید نیشیق «بونلوا ذاا
 دعا هلیسا صف یا ااغ

 هو و یوم یوک ندا
 هدنسس ع بونح ردق هزنمولیک ۱۵ كنهيیاطاس ٌةعلق

 .ردعقاو هدیرحا ردق تعاس ےرای ند رح لحاسو

 ود (موین رفوا) یم دق مسا «بول وا هبصق رب یکسا

 .ردمور یروصق ؛بولوازسمو رتیرتک | كنسیلاها
 . ردراو ید یسرادا تاموسرر و یس هناتفا رغلت رب

 ید هنسهدام « افی»] . رد رادلوصحم و تنم یا رطا
 1: نو تکا
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 هدنخاتن وق( ع انام رف) كنهدنال ربا (۳۲۲6) ۱ 2

 . رولیکو د هنن وق (لاغنود) هرکصندنایرح كاله زام ولیک

 .ردلزوک تیاغ فرط یکیا كنسارج

 هبصق رب عقاو هد هفاسم حس رف ۳۷ 0

 -رخ هدنرلنامز یوج توقایو لقوح نا «بولوا
 د هلا كراس

 سلبارطو هدنسس راق لحاس هن روس ۱

 «بول وا هطآ كح وکر عقاو یک بوتح کاش

 (سودارآ) هدعدق نامز ءهدهسیا یلاخ نامه مویلا

 یواح یرهش كوي رب یعص هلمسا و هنو فورعم هلیمسا
 او یربوکرب و نانلو هدلح اش هدنسش راق «بولوا

 داورا

 رار هلرېش (سوداراتنآ) ندبا طالتخا هلیسهطس

 ه دعب . ید ردنا لیکشت هلقتسم تموکح 1 كح وک

 اب ودک اب ارتومو را ار رمد باغ یلالقتسا
 هد و الخ نامز EE تر و «شمکع هنیلا كل رلیل

 یراهبارخ ضع .یدیششلوا چ ندنف رط هبواعم

 .وص Ruade) دآور) هد را هطب رخ ضع . ردد وېشم

 : . رد ر رج هدر

 اق هلرب دف ناو ( ۲ اهورا ۔اق هلرطاسا كعدق نا ( م
 ه روم «هروک هن را یکسا قوشد ز ۰

 ییاق «بولوا یسهحوز كن (هرب [) ندنرارادىح

 وز « هلغفل وب هدهعورمشم ربغ ثایسانم هلا (تس)

 هل رهسک- ییدالوا دل وتم ندعو رشم رغ طالتخا و

 هنکوا تن ردار ییدسا توعد «ه رطص ندک د ريشي

 .شچا شمرید «تووق |
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)Erotianus) |مدق ناتو  
 امور «بول وا ندنسایطا 4-۳ سواتورا

 :شفل وب تایحرب .دننامز ۵ ( نورن) ندنژرادکح |
 دوحوم یرش و . ردشعا ح رش یباتکرب كلارشو و 1

 ردد وا ےک فود ا
 راننال .یدیا يمسا ا ۱

 هنسەداھ « نودی وک » ] .یدراربد (نودی وک ) کو

 [ .هلروی تعجارم
bs nal (EFOSC) GOS آ ینعی سف: 

 ند اهآ نی دف روش درز | تارتسورا
 - دم ریش هایعبط كا تریش 2 هک «یدیا مدآرب

 -دبعم رد د و دعم لند هعیس بئاعع نالوا شو هد روکآ

 هنس ۲۵ ۲ نددالیم هعقو و .یدشعا قارحا یی

 . ردشعانایرح یسههک نیدال و او کا كویو لوا

 . ردشلنآ | ازا هجر بح اص

 ه دندس کت ED ا و

 كنغاط (دولا)عقاو هدنتهح نونح و 8 فاع | دنورا

 [. هل روپب تعحارم هنس دام «دنولا»] . رد رعم مسا

 هیحات ر ندنناقحلق هجاب هدسلدنا و

 ترک كلو

 د رعس و هدنغاڪس د روس تتلو سیلع ۱ ۳

 لاس ردق ت تست صد

 یزکرم هن «بولوا لحم رب یزکرم اضق هدنسیقرش
 سربسد هب ام ولعم هن وک رب هدقح یساضق هد هب و

 .یدمهنل وا

 | سیا تب یودا

 باصم هنساعد د كد ز ن دعس ترضح لدهرشم

 «بوشود هب ویق ر تیابو «شلوا یا «هلعل وا

 . ردشعا تاقو

 هر 6 بولوا

 ۱ ثرالاتف یورا
 ترضح و ىە

 اه بولوا یسهدارع لممدنفا (علص) تانک رف

 هرکض ندنلاح ر | كنيلع ترضح .ردنوناخ رب ندای

 نب ورعو مکح نب ناومو هواعم «بولوا تایحرب
 لها یرلن وب هلیلامعتسا ناسل تدش یشراق هصاعلا

 - وط ندللماعم یرلکدتا باکتر | هدنقح لوسر تس

 ۰ رد وص ینبدل و اش شخا میش ةو ربدکت ادندش یی ال

 ) )E۲۵5هددیا و ةعدق ریطاسا |

 نوتاخ رب ندنایاح

 | كنند نتا

۸۱:۳ 

 ندنحم را ۱۰۷۳ دالیلآ لبق |

 ی زا

۹ ۱ 

 ا ارا | باطملادبع تنم یورا
 اتوار اک ناتا ت ین لرد

 یافو كنب رلتضح بلطلادبع یرد تس کیا او

 : رد دنسهي ص رب ینیدلوا شاب وس هدنقح

 هاکبلا اهل قحو ینیع تکی
 اینا هتیبس ممس ىلع
 یعطبا ةقيلْثا لس لع
 .غلا هالعلا هتين ميلا مرک

 | زرک تف یورا

 مکح
 ین تر ی ی م

 .یدا نواخ 4 ندنای اڪ «بول وا یسهداز

 نافعن ناعع ترضح

 ۵ و ا
 كيلطلادبع تن اضیبلا ماو یرلهدلاو كن هبقع

 اخ لنمدنفا ناش یذ

 كنغاڪس ۱۲ ها ۵

 كنسهطآ 3 و RE ۹ ۱ یرب ر ۱

 یوک رب هدنګا كن زفروک (نموزالق) یک هدنسیش راق
 ا
 شغل وا سی أت ن دف رط رایلدب رک هلیمما ( ع
 دل یسا (هلیف و را) هد هیصق و :یدسا در صق ۳ تح وب

 دونخا 0۲68(1۳1) هری را هد دق نامز

 . یدیشعا روهظ و هر وهشم

 ی دق و هدنغاڪس د ( هم ۱ حای)
 NEE ید اش

 تفریح «بول وا هیصق 4 یا . ردعقاو ه دنمهح

 ییرلزوک كناعا رب e 0 )ع( یسیع

 و د ت و و بس | وا

ETS9 هیحات  alهبصق  
 لبحو هدش ونح ۳ هرم ولیک ۸ كل دا «بول وا

 لزوک تیاق ی دا وه فعل وا عقا و دنا كن هب واز

 .هدار ۰ ۰ ا .ردقوح یرهجگابو غابو
 .روینل و هة مع و مخاط "7 هدنفا رطا . ردهد ]

(Erichthonius)كنه ۲  

 «فولواندنراراذبکح یکب | س سویوتت
 >-كلد هنخح را ۱۵5

 ناک هرّوک هننداقتعا كرتا و یکسا .شم روس

 ید كنو 0 8 س ,ردوب ندا داحا

 ۱۰۶۹ ابا ا یردب ك E یردارب |

 . ر دشم روس مکح هدن رل رات



 ی را

 ریبعت جود (Erizzo) وع را دوخاب
 8 ب را

 ندنساسور یتیروهج كيدب و نانل وا ۱ بس
 هن رات ۱۱ ۵ ندنحش را ۱۱۳۲ دالیم بول وا
 ندنف رط رلیلن اغع و شا ت تسایر كد

 او هدا هبا ی ت تشن هغم را روق یدر ک نانلوب

 | ہرا

 دخ ناطلس متفلا وی س .ردشقا تافو هدءرص

 ندنفرط یتیر وهج كیدنو هدننامز یرلترضح ینا ناخ
 قوس كبلاراشم هاچ د8 و ا یسیلاو زوبیغآ
 تمواقم تقو لی ههرکسع هوق ینیدلوا شا

 . ردو زیرا یمسا ید كنيلکید و رب کید نالوا شا

 ماع رب هدیدالیم نرق یجتتلآ هدکیدنو هلعما و سس
 «شم زایرئارب ربتعم هدنقح هقینع تاک وکسم . «بوشیش

 :ردشعا .هجرب یتیراثآ كن وطالفا و

 یهدالامش و (Eriska) ۱ ا

 دطا ثكحوک ر ندب ربا زح (هژب ربه)

 هزنمولیک ۳ یلوط یرغوط هلاش ندیونچ «بولوا
 .ردیشک ۳۲۰ یسلاهاو

 اد وب هم دق ریطا ۷ 18 9( ۱ و ا 7 دق ریطاسا (10۳12000 2و

 یهلا بارش ددا هر وک ك هی 1

 «نوحا .e هلک دقالع هربق و

 اط ر كنىردب ربق -.شخا لثء همو زوا مقلاص ر

 ینیدنک هجا آ ربخ یناتق ندنفرط رلنابوح شوخرس

 هنن ردن كنو « یرمشم دهلالا وا نده دل وا شعصآ

 هلبنس ؛بودنا عفر ھام ینسیدنک افاکم هنتبع نالوا

 زی دلیرب هلعما وب هدر و دم حر . شم رب دشل رب هنحرب

 . ردراو

 ” قبرا

(Eric)هلعسا وب هد هق راع ادو ج وسا  

 و هدح وسا «ب واک رادم قوح رب

 كاتا هدهسا ۱ £ یرلنالوا شم روس تموکح را سا

 یکهرکص نکلا «ند:غیدلوا لوهم یاوحا كنب زکس

 رووا کو یار بسلا

 رادار

 كيه رد 9 هدنمسا ( راوا) : قیرا یح زوقط

 هغللارق هد نح رات ۱۱۰۰ كل د الیم 4 ب ول وا غوا

 «لاخ د| ینان ایتس رخ هج وسا طیط ید یی (هدنالنیف)

 هج وسا هدنح را ۱۲ ۱ . ردشعا عضو نیناوفضمب و

At ی را 

 . نویام) ندنرلسنرپ هقراهاد نالوا شتا زواج
 . هنعا . ردشفوا لف هد(لاسپوا) ندنفرط (نوتسب را

 ارجا یسیطرو هد ۱۸ كسيام « نوک هنسهرص

 . رول وا

 الیم «بولوا یدیفح كن هجربلا فنآ .یسیعتنوا

 . ردشم روس تموکح لدهنخحرات ۱۲۱۰ كد

 مدت هد زا ۱۲۲۰ كدالیم . ر نوا

 دل و الب هدنسهنس۱ ۲۱ هدنخ را ۱۲۹۰ «بوقیح

 .ردشخا تافو

 یش راق « « (سوییام) ی ی یرد کیا نوا

 شل راقیح هد نی طال وسا نالوا شح | نایصع

 ؛شقا كب ید ینیرد 9 «هدهساا

 اک رشم یسیکیا كد هنخ رات ۱۳۹۰ ندنخ را ۱۳ 64و
 جو هع زانم هدن رلنیب و در هد هسراشم روس تم وکح

 شود هته و

 ےس ندند رط یسهدلاو تا هجرت تحاص «بول وب

 . ردشف وا

 -وا یلغوا كنسهقود ایامو یسعحوا نوا

 هروهشم هلیناونع «یسماربعم لامش» یسهدلاو بول

 ۱۱۲ «هلغلوا یکی د (رامدلاوود هترام) نالوا

 جحورو < ج وسا هدننافو كنون هدنس دالیف حرا

 هد هسا شلوا تراو هتنغل راد هقراعادو

 یشداق مه (نیاتسل وه)

 نوا و شو ندرادتقا عقوم هد ۱۳٩ بول

 . وا بولغم هدنسهب راح رب نالوا

 . ردشعا تافو هرکص هنس

 بول وا لغوا كنهصاو واتس وغ یسیح درد نوا

 شلوا نلخ كنیرد «هدنخ رات ۰

 روما هنیلا كمدآ ر ماظو جح وز یری رب هبامو رف

 ها (ناز) یراردارب « ندنکیدتا ماست یتعوکح

 یتموکح هد ١١۹۸ «هلکقا نایصع هنسدنک (لراش)

 یسیدنک و ؛شلوا روبج هکغا كر هنسبح رب كرلن و
 .ردشفلوا لثف هد ۱۵۷۷ .قرهلپ ۲ هنادنز

TEE هقراعاد 

 - راد زوقط نروس تموکح هلم ساون هدهق راهناد

 یسیجوا «بولوا لوهج یلاوحا كنسیکیا كليا ند
 وکح كدهنح را ۱۱۰۳ ندنسدالیم 2م رات ۱۰۹

 بلاغ هده رام ییدتا هلرلادناوو «شمروس تم

 ۲۱ یا یابمخ ل رو لداء .یدینهلوا

 قحاو
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 ی را

 هن رش سدق هلل دصقم روصق یافعتسا «ییالوط "

 . ردشا تافو هد راق «بودیآ تعارف "

 ۱۲۱ ۷ ندن س دالیم را ۱:۱۳ ییحد رد

 یرلناصروق متاط ربو ؛شهروس تموکح كد هن رات
 ۔وتقم هدندوع ند رفس و «هددسا شعا لیتو عفد ۱

 . ردشعآ ترا

 لد هنخ را ۱۱۷ ندنخ را ۱۱۳۷ یسیجشب
 ؛بولیکح هنب رسام (ایسندوا) «هرکصندک دروس مکح

 . ردشعا تافو هداروا
 3دەن رات ۱۲۵۰ ند نع رات ۱۲۶۱ یی

 . ردشل وا لتق ندنفرط (لبآ) یرذارب «بوروس مکح
 تموکح كدەنخ رات ۱۲۸۲ ند ۱۲۵۹ یسیحدب

 . ردشتا تافو ال وتقم «ه رکص ندکدروس

 3د دن رات ۱۳۲۰ ند ۱۲۸۹ ید یسک کس

 «هغفل و یص هدنتم وکح یادتاو ؛شمروس مکح

 .یدیشعا تیاصو سینآ یلغروبدنارب یسهدلا و

 یعح وا نوا ندنژ رادکح ج وسا یس ز وقط

 . ردیسیدنک ثكش را

 دبهینانوب ٌةعدق ریطاسا (2۳۲۶) ۱ ا

 كنەرهز یسههلآا قشع هروک

 بولک .هانهج ییدنووک هننوق «بولوا ىلغوا .
 درایناو «هدلاح کیدنن یتسهلج «كرهشلوک هلرانک

 ؛شفل وا لتق ندنفرط ( لوکره ) ینامرهق روهشم
 عقاو «دنغاط نانلوا دای هلمسا وب هدعب كنايلهسو

 هغاط روک ذم .شلدیا نفد هددبعم صوصحم هیهرهز
 .رارید (ونایلوج ناس هتنوم) نوک وب

EEE,نوا (هب رس) هلا هلط اط  

 هد هفاسم قلخس رف ۱۰ ندنسکیا ره و ۱ هل را

 "یدایا هدر خش خرا ۵۳۳ .یدیا هعلق رب عقاو

 .یدیشلراقیح ندنیلسم
(Erin) ۰ ۱بول وا ید با كن هدن ال ربا  

 تنعوق (تلک) نالوا یسیلس و
 هرلاروا ندنتهح نارا

 .ردتفد بلاج یہاشم نالوا هلیعما (نا ربا) كما

 ندن رله عاش مدق ناتوب (Ërinne) | هيرا
 ا كن (وغاس) هروېشم «بولوا 5

 و «ندنه دل وا م ولعم ی فر

Ato 

 | تاقو هدنشات ۱۸ .یدا ید رک اشو یسهبخ ؛«یس

 . ردشفل وا شن و عج «بونل و ی راعشا ضعت . ردشعا

 ی را

 ٩۵ كتغاط (ییعآ) نالوا یسیقالن لح كن هیارباو

 هزمولیک ۲۳۰ ابرقت كسيلفنو هدنلاش هزنمولیک

 (ین ز) عبا هنغام ربا ( سارآ) «هدشونج

 كغاط لیزقو هدننهح یرش ینعی هدراسپ لحاس
 قاس .رد عقاو هدعافترا كلهرنم 1 کا

 ۔اج لزوک «یسیلاها ۱۵ ۰٤١ .بولوا یزکم

 راچ رب وب ؛یناسیلک ییمراو سور جاقرب ؛یرلعم

 ءیرلغاب ردا لصاح بارش رب لوبقم تیاغ «یسیٌس

 یسالشق جاق رب یسهلق كویو یکسا رب «یراهچنا
 و .ردراو یسهشراف ر صوصحم هککود پوطو

 ا

 هلا هیسورو ناریاو یلوطانآ .روتلوا لاا هراسو

 صوصخح هنیرلناخ یکسا .ردراو یتراح تالشیا یلیخ

 هیسور (ریخا «بولوا بارخ ییارمس نالوا شغل و
 هل راراوح رهش و .ردشقلوا ربع ندنفرط یتموکح
 هنیلا كنهیسور ندناربا هدنم را ۱۲۶۶ رارب

 9 نايتس هل اج وسم ضعب ندقوما هد رپش

 -هرادا هیساقفاف كهیس ور .یتلایا ۱ ناورا

 ساقفاف بول ! وا دن الایا عفا وهدنس ]

 هطخ وب .رد عقاو هدنسهیونج تهج كنسهلسلس
 نوک هب دیسور ندناربا هدنسب ره مرا ۱۲ ء

 ناوعمو ناو را هدص یرادا هلا مان هقشب ادا
 خراب ۱۸۲۱۸ تیاپو  مسق هشلایا يا هل رامات

 تلایا رب هرزوا قلوا ناو را یزکم هدنس دالیم

 .رد-شفل وا دیعس هلیمسا كن زک مو «شع وق هشلاح

 «لپوتواسیلاو سیلفت الامت «صرق ًابغ
 هیناریا دودح یخد ًابونج «ملیرظلابا لپوتواسیلا
 یسهیصطس هحاسم .ردطاو دود با کاکو

 .اها 11۷16 «بولوا هزنمولیک جبر ۲۷ ۲

Eند راغ ید وار ناو رب ما  

 كر

 هت افیش

 هنس هيم وع "هرادا ساقفاق نالوا سیلش یک ر تلایا

 هجو ر هدلاح ینیدل وا یاب هنت ول دخ هل رخآ ربعتو

 لوبوردناسكلا ؛ناوب را 0

 «(دیزپاب یکی ) دیزیاب ووون «ناوج «( یرموک )
 قلغاط یسیشارا . نیجایچا «نکالاراد «یلهعروس

 نارپآ ندنسهضوح سارآ یتسهضوح روک «پولوا
 ندنلامش كنل وک (هکوک ) ندف رطرب یبهلسلس (قابما)
 كلوک روکذم ید ندفرط رو «رویازوا لونق رب

 لزوک «غاط لزق «زوک الا عقاو هدنسیبع بونج



 ی را

 هدا طابترا بسک هی رلغاط روح اغنازو وفوق «هږد

 ییا هدند ودح عاب هرقو هدنفرش كل وک روکذم كر

 هدنلاح هضوح رب یلخاد یلوک هک وک كرهشلر لوق

 یلاعش بغهدنههومیرثکت كنب رلوص نکلایو رولا

 راطرب «ك ا هنر (یکنز) ینهایم هل ندنتهح

 لوک روت .روبدا طالتخ لم هضوخ سارآ ْند زاغوب

 ۱۹۰۰ یحطسو هدنتعسو هزنمولیک عب م۳

 .ردطاسحم هلرلغاط عفترم «بولوا هدنعافترا هرتم

 (نا وس) ناتل وا دع سدق» هدندنع راینم را هدنسه روا

 یوت نامه كتلایا هلهجووب رونو هطارب هدنمسا

 هسفامرا و تولوا هدنلخاد یسضوح سارآ

 ات E قوحر رولپکود

 وب ۰ ردیرلربن ( کنز ) هلا ( اچ هبرآ) یرک وی

 هسیا یغامریا سارآ <« بونا هونج ندلامت رارېب
 ادتبا «قرهقا یرغ وط هب یونح قرش ندیل اش برف

 هیسور فایرح ند رانک هدعبو «ند حا كتلایا

 لاش ثنغاط یرغآ ییدودح ناراو

 رول وا دتع هدنسق رب تكنتلایا ناو را ید یک

 تقبس یر ذ لبح ا لا هركص ندنغاط یرغآ

 ۰۰. تباولوا رد کالا

 وروق یراتهج ضعب كنب راغاط تلایا وب
 روتسم هل رانامروا ید یرلفرط ضعب «هدهسیا قلایقو

 یراریابو هرد تبنم « بولوا یواح یرلعقوم لزوکو
 یس هاب كن ال وصح

 ردا 1 رقت

 یعاشرا هدایز لد هزم ۰

 ۰ رد راو

 .رد راو ید یرلاعرم لزوک و
 EE «قوما «یراد ءیصم «بولوا یادش

 . رول وا لصاح

 «لاقتروپ هدنرارب قچل آو یرلییا كىو یعاونا ك راهويه

 .راقیح ید بارش ییا .ریشیتب حد نوتزو نويل

 راس هلک رخو ریغص نک «ںویق یلیخ «یسلاها

 دصجاشاب كتلیا یوم لابو لاببولوا قوح یرلیرآ
 ید یسهزوق كہا یلیخ « یک ینیدلوا ندنناجارخا
 . رولوا لصاح

 . رد. هدقمال راقیح 2کا مذدهتسا

 «بولوا قوح كب یسهرثم راجا

 راو

۳ 1 

 ر دوم ځونتمو د دوم هد رلغاط

 6 ۰ ۱ ا 1 9 تفابدو قلسیحاپ و

 . رد راو خد یرلهشرباف تیم رکو هلغوت جاقر و
 هدنتعسو هزنمولیک عن رم ۳۱۱۲ یساضق ناویرا بس

 دتم ردق دهباریاو هیاشع دودح [بونح «بولوا

 «بولوا ترابع ندیشک ۱۱۲۹۹۲۳ یسلاها .رولوا
 .ردیساضق نوکسم كلا كتلایا

۸4٦ 

RETO SER 
 زد

 ی وا

 لاحورا

۳ 
3 

 . (ناوریس) هدنشرطناده هدنارا )

 وا 2 قوجت یراحجثاو طاع هل رلرغاط .یدیا هبصق رب

 ند هي سابع یافاخ هدنب رقو یغیدلوا عقاو هدەو

 .روندیا رکذ يوج توقاي ینغیدنلو یربق كنب دهم

 (ایاولسنا) نددقفتم ربهاج (516) ۱
 اب ۳  ۳ ۰ 7 هی ر

 وا رهپس 1 فک اصو هدد ر وهج ۰

 ه دنس ونح لحاس كل وکرب عشساو نالوا یانمه بول

 بول واترابع ندیشک ۱۹۲۵۰ یسلاها .ردعفاو

 لو رمد « یناماکعسا نیتم « یا يل رب لزوک ء دل وک

 ندعم «نود وا دا ضاب و «یطایرا هفرط ره هل رلودح و

 دک .ردراو یتراحرب كوټ ترابع ندلورتیو یروک

 « بولوا هدنتعسو هزتعولک عبرم ۱۹:۵۰ ینانصق

 هددعجج كلاب س . ردراو یسیلاها رّدق ۶

 ید اضق جاقرب رکید نالو هدنفارطا كل وکر وک ذم

 .روتلوا هیمس هلمسا وب

 ہدنلا كن زالکن ا هدیلامش یاقرمآ (12116) ا
 زیهاج دلیسهعطق (نوینیءود) نالو | «

 یرع لا «بولوا لوک ر كوي هدنتس رآ دقفتم

 فیس هطخ (هدانق) كنسهعطق نوینیم ود ند_نتهح

 . قرو و ندهففتع ریهاج ندنتهح قرش بونح

 - اج هنب ید ابےغ ایر روهج ویهواو ایناولسنات
 :زدطاح و دودحم هلی روهج ناغیشیم ندهروک ذم راه

 موق (وقوربا) نالوا شفلو یسهیلصا لاها یمسا

 تنس) لوک و :ردکمد (قلزارک ) هدنناس) كنسيشح و

 شب ییدتیا طبر هتیرار رو قس ثتفامریا (نارول
 یاد رد كلوك عساو

 هدنتعسو هزبمولیک رب ییوص كنلوک (نوروه ) نانل

 رول ود هلوک و هلتسهطسا و شرم (رلق تند) نالوا

 لوک كح وکر هلیعا (رلق تنم) هنن هدننایرج یانناو

 ۔رش لامس ندیغ بونح لوک هبرا .روبدیا لیکشت

 و هدنف رط تش وا «بول وا

 لامشض ع 26 ۵۵" هلا ۱ ۲۵" یرغوط هق
 N ییرغ لوط ۸۱ ۱9 ها ۸۱۵ ۹

 یمطعا ضلعو ۳۸۵ یمطعا لوط قرلوا دنم

 ۳ ۵6 ۰ ۰ ۰ سرقت یر هیعطس ةحاسف و «هزبعولیک ۱ ٩

 ه زیه NEE ند رح یاذح یعطس . ردهزنم ولیک م

 لندنڪ و بنل وک (نو روه) وز فعل عم

 تلو ڪڪ ( و رات وا) نن وب هدنل او «قعلآ ه زد 4

  كلوکوت هیلع هان . ردکسک ون هرم ۱۰ ٤ نرنعطس



 .ردظ وحلم

 لیخ نافس ربس هدنحا «ندنغیدنل و دمج یرلف رطا

 ۱ كلوک و ۰

 ۱ ی ۷
 | كرار نلیکود ندفارطا «بولوا زآ كپ یلنبرد
 ندهدکلسک وب هک دنیک یید ندر وماچ یرلکد ربتک

 ینح هلاق هدنلاع رج رب «بووروف هنامز روصو

 ضعب نیشیقو یئدش ید یرهوطزف

 اورد ودلوت فی را ولافو هدن رااحاس .ردلکشم

 .ردراو هس او هبصق كوي جاق رب یک

 كنہرہش (اعنص) نالوا یزکرم كنم | لازا
 .ردییدق مس

 : اس راز و سناوتف ۱
 ىح هنساضقف یربش و هدنغ

 . ردهیحات كح وک رب

 ویو دز یخ
 - زا ) ندالبع ربهاشم بول وا هب رق هاحر

 . ردشفش

 بولواندنکولم د وہ (02601125) ! | اخزا

 5 ٤ 1٩ ندنخم رات ۷۲۳ دالیلالبق

 «ب ودیابولغم یرلیلنیطسلفو ؛شمروس مکح كد هنر
 یتکلع .یدیشعآ عفر یانصا تدابع ندنتکلع دوې

 ؛شهشیلاچ هغمراتروق نده زج ییدریو هرلیروثآ
 كعا طبض یسدق (بیرخانس ) یرادمح هروئاو

 - وا فلتو رهق یرکسع هللا فرط نم «نکیا هرزوا

 رب كنهجر بحاص .یدیشلوا روب هدوع «بول
 . رد راو ییاجانم اط

ESE (Ëzéchiel ۰ 

 و بول وا 0 ۱ لخرا

 .وا قوس 6 تدا ی نزن ا وا

 ا و ا

E Pekوب .یدیشم ریو ربخ نا  

IPSوع ےس دق - 

 رخاوا .ردراو یپاتکرب صف قرهلوا عماج یراربخ

 . ردل وهجم یلاوحا

 Rt و قرز

 « بول وا ( نیدلا نیز رکی وا نسا اوبا ) یک

 ند دی وهلس كولم .رد (قارو لیععسا) یا كنبردب

 ۱ ههاشن اغط هدعب < بودا ا هدننامز كئلات لرغط

AV 

 «نکر ولیکو د هنلوک (و راتنوا) روک ذم یهایم هلصف

 رويدا لیکشت یتیسهلالش (هراغای) روهشم ۱

 رد راو اکر هلی ا ونع «داب دنس» یقلعتم ۱

 مرا
 مولع ربارب هلیئحاصف و رعد

 ندکی ییا ۰ یدبا یحاص لوط دی ید هددیکح

 هنایکح و اصن ؛یناویدر لکم یواح یی هدایز
 هبلارافم

 ةيفلا» هاب دصقم كا ظاقا ینس هیهاپ هوق كه اشن اغط

 زای ید باتک رب روصمو موظنم هلیاونع « هیفلش
PESتحاص .ردروپش هلییسح یتمدخ هن دصقم  

 هللا هاشن افط
 اعشنا ةلجب هعطق جوش ییملرا و

 .ردشعا تافو هدنح ران ۵ ۸ ۵ هج رب

 انیوا هلواط

 داتفا محز كي هس تساوخ شش هس هاشرک

 نیستبعک هک یرن نظات
 هاتف نرضح تسن رکن نونج شیتش

 داعهن دلاخ رب یور هاش تدمه زا

 دا دن داد

 اط كنغاعس و تیالو ین ویطسق 7 یاوطزا

 وب یرزک سم درجات هدنساصف ی

 هزن» ولیک ۲۸ كناضق که بول وا هب رق رب كج

 یسهلکسا هد ریکد هرقو هدنسلام ت ردق

 .ردعقاو هدنن ونح ردق هزنمولیک ۳۲ تانسهبصق هدیح

 نالوا

 ۱ .هب رو تعحارم هنسهدام « یاطاط »]

 و دنغاعس نازو كتتالو بع سلبا رط ۱ رفزا

 هدنتهج بع كاول «بولوا اضق ر
 فبر رب ماوقا نانلوا ریبعت (قراو) یسیلاها .ردعقاو
 ردیلکتم ید هلا ییرعو هلبرلناسل یدنک «بولوا ند
 ضعب زکلای «بولوا قلعوقو وروق یسیضارا .را
 . روت و یرلح اغآ نوتزو ی ورس هدب رلیداو

 ایحلاع هدایزنس وآ (1106707)
 a | فورتوازا

 كن رهش ع رلو هاك هطح

 یاس" هدنفرش ةر ولیک ۸۰

NISیسلاما تا کک . رد راو یسلاها  

 بول وا هبصق رب یزک

 ی ۲۱۰۰۰ ندرنو بولوا یک ۰
 ۰ ردید وپم

 كنداعسرد «بولوا رش رب یکم ]۰
 -ولک ٩۳ كنهسوربو هدنسیب ونج قرش هرم ولیک ٥

 كنيل وطانآ ندنریکد هرمرم «هدن-سیقرش لامش هزنم

 هدنساپتتم كزفروک ر نوزواو راط شلقوص هنا
 لحاس «بولوا عقاو هدنکتا یبرغ كنهپترب .ردعقاو

 یر وا بولوا لزوک یسهرظنم فعل وا دن ردقه رح

 یسارب هدن رزوا كنه . ردهدنحا رهچغابو باشخا



 ر زا
 «بول وا مسقتم

 a یر و نایتسرخ ی٣ «مالعا ی۹

 مالسا یمظعا مسق «بولوا یسلاها ۱۰۰۰۰ ی رقت

 - هعطق یلوطا ۲ . ردینمرا یسیرثکا كلب رانایتسرخ و

 ا تیمها «هلفلوا یسهلکسا كنم رارب قوحرب كنم

 هل وب ریمد هلتداعسرد ندفرطرب «بولوا هدایز ینهبر

 م لع ۲۳ . رددوح وم یراهارخ هعلق

 هدادغ و هرقنا كطخ ون «هدلاح ینیدسال و طو رم

 هدیرلیا «ندنغیدنلوپ تسدرد یخد ید د٤ یرعوط
 كنيل وطانآ نوت قره رآ هدایز قوسح اهد یتیها

 نوجلاعا 2 رلیک .ردکح هک هنکح یسهلکسا كوي ر

 كح وک نیلشیا هدهرمرم بولوا یهاکیسد جاقرب

 + راخ تكحوی .ردهدقااب هداروا یس رنک | 2 راک

 صوصحهرلیوک راوج ینوک هعج رم «بولوا یسیش

 عماج یی هدنسهروا لرش .ردراو ید یرازاب

 یف رش عماج كوب کیا های رلمسا عماج یکسا هدنج راخ و

 -اسیلک یتمراریو موررپ :یدهسو عماج ر هد جاقر

 مود ر كوي هيما (نوهلدناب) هدنح راخ لرپش «یس

 «یدادعارب «یسلشق لزوک رب شا یکی «یرزنسانم

 هدنفارطا .ردراو یرلپتکم نایبص جاقر و هیدشر رپ

 هنداعس رد «بول وا قوح یرلناتسوو هد ابو عاب

 قرشو لامش .رولوا تخورفو لقن « رب رک عج

 ؛بول وا یاوق فرط

 .ا وه «ندنغب دنل و راو ص نوغر وط ضعي هدنخا رطاو

 ندنکید-عا نایرح یا اوه

 . رددح عآ نزای یس

 سا لوا دا «تیولوا یا كم یربغ دیمزا

 ۳ تقوه كنبربش سوقاتسآوب .رد(سوقاتسآ )
 دل ردنکسالوب «بولوا لوهجم ینیدنلوا انن ندنف رط

 یرادرکح (یار)

 یعب هدم

 (س وخایسیل) نالوا ندب رار ادرس

 . یدهشغل وا تیر اند فرط

 هسور و لیا هح وق عل (اینس) لوا رہے اغ قح ا

 (دموقی ) یک زا نالوا یرادمجح كنتهح یس رقو

 یدنک ها راروان رخ تنش سوق اتم هراوک ته

 نو سیسأت رهش رب یکی هلیمسا (یدموقی) اف هنعنا
 دم وقس یک وا نت دعای كن وب .یدیشا ذ اما تک

 2 5 هینیطنطس8 ر وطا ربع ا غم وا است هنت ودامو ر ندنفرط

 ند اع د اليم

 شغل و هدا تا داخلا تڪيا یربش و ىلا ر

 ادن ئ رکا یا تلف هوم: هنا

 ود) رواربعا وب .یدیشم ربک زاو ندتد و

 روش .یدیضشفلوا ذاخما تختم ندنفرط ( نایتلق

۸:۸ 

 -ارقجو نیخروم یامدقو «تافو هدربش و (لابنآ) |

 اس هد رک د هرق یجد ندخرطر و"

 مرا

 ر(توغ) اک . ردشع ادا وت هدن و (نایرآ ) ندنویف
 . هدنح را ۳۵۸ كدالیم «بولوا بیر ندنفرط

 شفلهدز یسیخ جد ندهلژلز رب كوي نالو عوقو
 اینتس و ) ندنرار وطاریعا هینیط:ط ف لا ینیدل وا

 جرات ۷۲۳ .ردشفلوا دیدح و ربع ندنفرط (سون

 . یوزاب كنب رتضح یزاغ ناخروا ناطلس هدنس رعه
 .ردشلوا هب اف كلام هيمض «قردنلوا 2 د الح

 نالوا فرظ تادا ینسیبا وب ما (ایدیموقیی) رلیلن افع

 ۳6 ایدیم وقینسبا) قرهلآ رارب هلیظفل (عا< سیا)

 یتعسا (دیکن زا) هل ربیغت و فی رح ندن رعیعت (۱1: 0۵۷

 وا فیفتم هلنامز رورم هدو هک .«ردرلشق | لصاح

 ۲ رهاظ «هلهح و وب را ییلکش (دیم زا) «قردنل

 سنا 9 راز ا رک تیام
 . ردف رحم ندزمسا )ا

 ۔دیماوقس )

 هحوق) «هرزوا قلوا ی رهس دم زا ا

 ترابع ندهطخ نالوا فورعم هپ ص وصح م جا (لیا

 | نانلوا فیرعت ًافنآ یزکرم .یغانس )

 ۱ 7 رول و 1 هرادا تی هدلاح ی دیش و

 « دلیغاعس EE ا قاعس و . ررفاعس كوي

 راکدن وادح بود دن ریکد ۵ سه سه و هاب زفر وک دم زا

 ۱ هریک د هرق ید ًالاش « هاب رلت الو ین ویطسف 2

 هه ره ندقرط رب هلهح و وب «بول وا طاحم و دودع

 ۵ سه سه . رد را و یرالح

 نام یلاش كنغاط (نورب زوب) نانازوا هنحما یزیکد

 ول یس
  مبات هنغاخس هسورپ یسلام ییونج و هغابهنس

 . كيلکو هنغاجتس دیمزا هلیماع یرفروک دیمزا «هلغلوا

 یعامربا هب راقتس ا رنغاعس 4س ور یرفروک

 دیم زا هل ین الو راد وادخح هدرب زارب دل رهلک ندقرش

 نا هه رکص ندقد وط قیر دودح هدنسه رآ یاس

 لیدب ابقاعتم هد هسا رولوا لخاد هنتالو راکدن و

 ادا بولوا لخاد هنغاعتس دیم زا رار هلتماقتسا

 ( ندغاسو «نایرح یرعوط هب قرش لاش هدعب و هدرش

 ندنسهب روا یاس” « ها دنا جد یاج ترد جوا

 كن هب راقس . رول وا سصم هزریکد هرق كل رودنا قش ۱

 هدنف رط لوص

 ردق هم ولیک
 ۲۰ كدیمزاو هدنس هی غ تهج یتعب
 و لوک (دحابص) ه دنسب ونج قرش

 | ندلاشو ۱۵ لوط نالوا هع ندقرش هک «روینل

 و . رد ردق هزبءولک ۰ جد ید ع نالوا هب ودح



O 
 .روینلو یسبصق هحابص وک لحاس كل 2
 ۔ هک ندنبونج كدیمزا غاط ندا لیکشت فور زون

 -ونح لحاس كنو هاو هنسداو هراقس «كر

 راغاط رکید یک هدنجبا كغاجنس .رولوا دتم ردق هنسیب
 ندرهپت قفوا اول "یضارا موملایلع «بولوا كج وک

 خد یرانامروا .ردنرابع ندراهردو رارباب لز وکو

 «ندنع دل وا تقد هنب رلهظفاحم نشخ «هدادسا قوح

 هک دک رانامروا «هلیعوق و رلق رح كوي هدرا هدکیا

 تابوبح نی هیض را ےل اک

 كپاو قومأپ بارش «هویم <«ه رس با هعونتم
 «بولواقوح یرلهدنامو ریغیص .ردن رابع ندنسهزوق

 عبا هنساضق لسم هرق .ردروپش یغایق ددیمزا
 - وم یرلهکاباق د ر وکو ک عفان تیاغ هدنسهیحات ه ولاي

 هلیغاحس هسورب هدعدق نامز قاچ و .رددوح

 داع هرادا .یدردبا لیکشت سطح (ایتیب) راو

 .ردشف وا هيمس (لیا هحوق) هرکص ندکدک هب هيب

 دهیحا ۱۱ و اضق ه ریز هجو رب یغاجنس دیمزا

 : رریصقنم

 هیحات اضق

 (فوص بلآ) یفاص بآ نخ زا

 لقا رط
 راصعتا ۱ هوک

 هجناپص
 كج هچاب ۱ یراد ۱ قدنخ ازا هطا

 هولا لس رم هرق

 وب هرق

 رايش ۴
 ناوبد شب عم یلجاغآ هر دنق

 دابآ قآ

 را تاطل كنساوه «بول وا ترابع نور راوح

 ییسهیحات كج هاب نالوا روهشم

 یاهتم گلیم و 0 ۹ ۰

 نوزواو راط هدنفرش یزفروک ۰ ِ

 -ربک هنحما یءهطح لی هح و :بولوا زفروک رب

 هاتف را تداعسرد دلی ور و هکر دق هن ره ۰ ر دشم

 .ردعماج ید

 دیه زا «هد هس ر وب دما لک یوق ر یربکد ۵ سه سه

 تر كنه" رک «بویلوا دتع ردق هباروا یزفروک

 هدنسس راق كنررب هدنسیل امش قرش كنه ولاي هلیس« ونح

 . راج هلیسیسراج یسا ۳ لیرواو یلرک یتسوا هدنحا |

AA ۳9 
 رش ردق هزبمولیک ۱۸ كيهطقن

 -راط ليج لا لید ییا نانازوا ندفرط ییا نددم

 لکشت زفروک یجنکیاو یلخادرب هلعسوت هدعب «بوشل
 اس اهد رب هد رحشا هزم ولیک ۲۸ یجد وب هک « زدا

 ؛رولوالصاح زفروک یصجوارب «هلیسعشل راط كنب رااح

 دیمزا ؛بودلوا ردق هرتهولیک ۷ یترعو لوط هک
 دیم زا هلهح وو .ردهدناحاس یلامش قرش كنون یرهش

 راو هلح اشواط هدنق

 ؛بولوا ترابع ندزفروک جوا هجا حیا یرفروک

 ا عساودا یط عو «ردهزامولیک ۵ ۰ یلوط

 قرجآ یتهج برغ كزفروک .رویقیا زواج ییهزمولیک
 هتسم رک ردق هدیم زا ات كنم را هغلاط سودل «بول وا

 ام یرازاغ و نالواهدنلحم ییا ك زفر وک

 های یینص رب هنب دیمزا «بویمهوط ینیرب ناهل
 هبلوطا | هجون یسلاش لحاس كزفر وک . ردح اتحم

 یطخ یو ریمد دیمزا نالوا هدقفلوا دیدع یرعوط

 . رویل وا كع

)Smy16( ۱ ۳لاو كوي كا كنيلوطات ۲  

 هرادا هب یرعوط ند غ وط و روم دی

 یعکیا ءهرکص ندنداعسرد كنهياثع كلام نالوا

 ؛ندنخب دمهل وا من

 دلسو هنردا بول وا یزکم م كشالو نیدآو یرهش
 لوطاآ .ردب رايا تهج رهزا ندنورب و ماشو ندکی

 -روکرب نالوا انهو هدنسهتروا كنسهیغ لحاوس

 هدهطقن رب مهم كب هج راج «بولوامقاو هدنجما كزف

 انآ د رج یسیقرتو عسوت كنتيروصمو تورت «هلغفلوب
 كنبرلطخ لوب ربمد نالوا یرعوط هنحشا كنيلوط

 ۲۶۲ لا لاش ص 6۲

 ارم كنداعسرد «بولوا عقاو هدیقرش لوط ۳
 . ردفق وته هنسلیرلیا

 یسلاها .ردعقاو هدنسب غ بونح هرم ولک ۰

 سم قصن كرلنو «بولوا هدنسهدار ۰۶

 یاب وروآ یکی حوا کیا TS «كرتو

 بونج كرهش .ردهرااسو ید وہی «یتمرآ یروصقو

 وب هعلق یکسا رب هدنرزوا كنه عقاو هدننهح قرش

 یرکیدو هدنکتا كنه روکذم یمسقرب درپش «بوتل

 فلشوا دنع ردق هرح لحاس قره وا هدر زود

 تباع كنقخح رو ناب اربخا . ردل زوک ت باغ یس رظنم

 لحاس اه رزوا یساشنا هدنروص رب لزوک و یک

 لا وی و لزوکك هد رزواكقحر نانازوا هجو

 <ا 8“ . ردشلبای هچابیوعربو راونیزاقو هوهق حرفم
 تل رحم
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 .8 دو
 یرلهزاغ» نسو ك ويب قوح كب ید هدنح راخ كني

 ئا كرلناخ و .ردراو ییاخ كوي جاق رو یراناکد و

 قوجرب هلیفبرش عماج ردق 4۰ .ردییاخ ریزو کوی
 4 اتحالصا ر «یسهکت چاق رو یروسردم و دجسم

 هیدش ر رب ءیدادعا رب ءیسهاخهتسخ ابرع رب «یس

 جاقر هرزوا لوصا يکي «یصوصخ رب هلیما « قر »

 یکم نایبص هدجاف رب و ینانا بتکمرب «یتکم ییادتبا

 مور جاق رب رکید هلیسهبدادعا ر صوص# هرلمور

 د ر كسالو .ردراو یرطتکم هراعو یاو

 رشن هلع ۱۱ هددفلتحم ةنسلا هدرم زا هقشب ندنس

 -وق تموکح رب لیکم .رونلوب هعبطم ارو «روئوا
 هتسخ یرکسع رب لزوک تیافو یس4شف رب ءا

 تان لول رتمد هدنتهج لاش ك رہش .ردراو یا

 دا وب مر یک ینیدنلو یننقوم رب لکو كوي

 لک .ردراو حد ییاومارت رلشیا هدنرافرط راسو
 هاکحرفتو هرس هد را ك رکو هدن راحاس كزفر وک

 راو یراهیفیصو یرلیوک لزوک جاق رب روتلوا ذاخما
 ۔اپموق رواو نالوا شا لکشت لوا هند جاقرب .رد

 نالوا راوح هریفزآ لرکو هرلدبرق و ل رک یسهب

 عساو كب یتراج . ردهدکقلشیا رویاو هراهلکسا

 راوح كنيلوطااو هدتالو نورد «بولوا كلشياو

 وروق «قوماب یتیلک نالوا لصاح هدن رال راس نالوا

 نویز «طومالپ «ینهزوق ثیا «ریجاو موزوا
 و هداعس ءیلاخ لک «هعونتم تاب وبح «نویفآ

 اللوق هدنفرط رثک | كنيلوطاآو «جارخا ندارو
 ندنسهلکسا ریمزا هنب یناعونصمو هعتما اور وآ نالين

 .رونلوا لاخدا

 یسیع دالیم «بولوا کسا تیاف یرہش ربع زا

 (نایلوبا) كرلپنان وب یکسا لوا هنس ۱۰۱۵ ند (ع)

 .وق) هدعع و ؛شفلوا سسأت ندنفرط یسهلیبق نلید

 (اب و) «یرهنل وا طبض ندنسیلاها یعدق رهش (نوفول

 كنهب اتو یارعش .یدیشفلوا لاخدا هنسهقفتم تئیه

 ول ید (لطوریموا) رویقم نالوا هدنکح یز
 و راص و نیدآ .ردورم ینیدلوا شا دلو هدرېش

 یریمزا رلیلایدیل نالوا شف وب نکاس هدنرلتهج ناخ

 | (نوغيت1) و كن و :EN ندناقو ر

 شغل وا سیسات ندیکپ هدنرف یرلدارخ یکسا ندنف رط

 ۹ مز | ۸5۰

 ..یدیشمریک هتک یرهش یحرب ك ریغص اسا “قر

 راز هلیلحاوس تهح وا نالوا ربیعت ( ايو ) هدعد

 هرا ا ندرلنواو لا كن رارادنکح ( هرب )

  هدشنامز (ربی) ندنراروطاریما امور .یدوشمک
 ۱۳ را ا نهرو لئدش
 ۱ (لروآیرام) «هددسا شلوا باصم ه وعاطو هلزاز

 ۲ رک هدننامز قلود امور «قرهنل وا ریت لا رط

 رب كوي هعکیانضو فراعمو مولع كركو هجم راج

 يرهسردم تایداو هفسلف ددعتمو ؛شلآ تيما

 ۱ . .یدیشمشتی ید ریهاشم قوح رب كرهدبا سسأت

 یرب ندنسارما هیق ولس كولم هدنسپ رعه جرات ۷
 هیمالسا تموکح كح وکر «قرهنلوا طبض ندنفرط

 -روطاریعا مور هرکص هنس ۱۳ ءهددسا شعم وفا هنلاح

 هدنګ را ۷۳۳و ءدادرتسا ندنفرط (اقود نای) ندنرا

 ۷۹۲ بوک هنیلا كنلغ وا نیدنآ ند هیق وعلس یارما

 ناطلس مریدلپ الص ینکلم یلغوا نیدآ هدنخم رات

 یرهشرپمزا «هدنکیدتبا میلسن هنیرلترضح ناخ دیزا
 تروم رود دم یک هل .یدیشش وا درب هنسدنک

 هدنح رات ۸۲ ۰ تیا بول وا تراغو طبض ندنف رط

 بابا 2 ندنفرط یراترمضح نا ناخ دارم ناطلس

 تیالو زکر م ادا .ردشغلوا هوالعو مض هب دین اهم كلام

 ؛شفن وب یزکرم اول رپسمزا ؛بولوا یرهش نیدیآ
 و هدهتسا شقلوا ذاحا تیالو س رمزا هدعو

 ۱۲۹۷ .ردشعا ظفح ینسا (یتیالو نیدیآ) تیالو

 شوا باصم هقشرح وب یتا هدن را را ۱۲۱ و

 كوصو .ردشعا تافام قالت هدتقو زآ كب هدهسا

 هک دنیکو ءشعاقرتو عسوت یلیخ یرهش ربم زا هد رلنقو
 یر ن8 یادتا ات یربش ربم زا .ردهدکعا

 كنوب (ربمزا) «بولوا یمس هلیسیننوب مسا (ینریمز)
 . ردیف رح

 3 TN را
 ۔اجنس رک مو یرب كغاجنس شب یغیدنل

 ربم زا ًابرغ .روللوا هرادا تدتالو ماقم «بولوا یغ
 نا وراص ًاقرشو الاش هاب ریکد راهطاو یرفروک

 و 0 د و دم هل رلذ اس ندا ید نویس

 یضاجنس اغیب ینعی یتفصن كنلحاوس یتیالو نیدیآ یاس
 ۱ و یراق كماستس نینالودح

 -وح نوتب كسردنم كجوک و یرالم بیرق هلحاوس
 لزوک۵ا كنهیافص كلام یسیضارا .ردعماج ینسهض

Kinûn 



 هل ران امر وا «یرهووا تبنم تیاغ «بول وا ندنسضا

 «یتوماپ .ردراو یرلغاب قوح كبو یرلغاط روتس*
 راخذ ءطومالپ نویفآ «نوګشز < رحا «موزوا

 . ردن دنس هلج یسهربثک تالوصحم رهویمع اونا و هع ونت

 هبه راس للم یر وصق و یدوب ی :NAAR «ییم را

 ربم زا = .هل رو تعحام نو داه ») ردنا 3

 کیا «بولوا یماضق زکرم كتالو ندآ یناضق

 «دابآ نوریب هل ربش ریم زا نالوا مسقنم هب هیدلب راد

 رک هاب رلمسا هدنابر و نور هر «فی «یوک یدیع

 ینیدل وا بک ندهیحات ات روتل وا هرادا ندتالو

 نغم الاش اضقوب .رد راویسلاها ۱۶٩ ۷۷ «هدلاح

 ناخ و راص هن ارش «هلیغاعس ناخوراصو یساضق

 یسهطآ شوق ًابونج هل رلاضق هربثو ردنبابو یعاجنس

 هلي زفر وک ریهزاو هلیساضق همشج یندابرغ بایساضق |
 .ردطاحمو دو دم

 تهح كن ریکد رلدطآ ۳ 7 1
 ها۵ ءرق هدنسهیقرش | 9

 حاق رب هجا جا «بولوا زفروک رب كوي شرک

 «بولوا قوحا یرعوط هلامش یرعآ . ردن رابع ند وق

 زقاسو نالیريا ندنسهریزج هبش نموزالق یتهج برع
 هلن و ربهرق نانازوا یرعوط هلامش هدنسیش راف كنسهطآ

 هج وف نانلو هدنسیش راق هل ور هرق وبشا .ردیلاپق

 رو كوي رب هدنسبرلیا ىلخدم نالوا هدنسهرآ ینورب .

 هدننهج ییونج برع كرا هطآوب هللا هطآ كحوک جاق

 کیا ر شمریک هنج یسهریزج هبش نموزالق
 ۔ونج قرش یاهنم كزفروک كوي .رویلو رفروک
 ر وکر رکید هدنک وا یصنم ثنغامرب | ربدکو هدنسب

 دن یرغوط هقرش ندع هک نویتلوب یزٌعآ كرف

 | نوجا یلاوحا راسو ینایسقت كغاجنس .ردب وسنه

۱ 

 ن را ۸۱

 هبصق رب هدنبونج هزتمولیک ه هك رېش (نورب )و |
 نانلوا ذاحا هلشق م ویلا ءیسل اها ۱۰ ۹ وا |

 | كرانوب «بولوا یشک ۳۱۸ ۲۰ یسلاها خام

 ا ی ۷۸۹6 مور یا ۰ 9 ی ۰۰

 رو يارس ر صوصح هنن رارادمکح اب وار وم کہا

 | دیکنزا

 اس لرغطرا هدشنالو راکدوادخ | . ۰ ا

 هو ی داس ی

 «هدتسفرش لامش هزنموایک ۵ ۵ كن هسورب « هدنسبق رش

 یسهلکسا و هدنسیقرش بونح هرم ولک ٩ كند اعسرد

 ییدعم .ردعقاو هدنقرش هرتمولیک 4۷ كکیلک نالوا

 بول وا هیصق ر بارخ و تكحوک هدلاح
۰ ۰ ۵ ۱ 

۱ 

 [ .تعحارم هتسهدام « دیمزا »]

 ) 0 اکی) هدء دق نامز «هددسا را و یسلاها

 هدنفارطا .یدا رهش ر روپشو كوي هلیسا

 رب لی تاق ییا نالوا شقلوب يواح یرهش یسا

 یراق رکو یسیدنک كروس درک «بونلوب روس
 بارخ الصا «قرهروط هدن رلیلصا ا نالا یراوپقو

 هیصق یی دعش «بولوا هرم ولیک 7 یضیو ۶ او

 .ردواح یرار اچو هلراتو هع اپ نانل و هدنفارطا ها

 و یسیضعب . رد راو یس وبق كوي ترد كروس

 عماوح نالو هدنګا قرەلوا بارخ یسرکحاو

 تلود كندبصق وب هیمرل سا تاربخ ال دحاسم و

 اح رهش رب لوی ید هدندهع لئاوا كنهیافع ٌهیلع

 یسهدرک ان تم وحم شات نیدلاربخ یلزوک و كوي ك)

 یلح نان و هدهسورپ هک « رد (عماج كلتا نالوا

 للیشم ٤کی (عماج لیشی )كنب رلترضح ناخ دت ناطلس

 .ردرو مويلا «بولوا عنصم تیاغو نیم هلرلینیج
 نالوا یسهدرک انب كناشاب لیلخ لغوا كبلاراشم

 ۱ هلهح ووب . راد مقدس او كن وب یربش رمزا «یرهلوا

 بولوا یلقیشالوط یخ زفروک نالوا رمح عوضوم /مداو نفارغا) كن وناخ دم رکم لا قیرش عماج نالوا |
 | نافس ریس : ندنفیدلوا طاع هلرلغاط هدقرط ره

 هد رک اتن كنب رلثض>ح یزاغ ناخروا ناطلس ندرلن وت ۱
 4۵ ۰ لوط كنب زفر وڪ ربم زا .ردنیما كب نوح ا ۲

 جا . رد ردق هرم ولیک 0 هدنلحم نا یحیعو

 . رد ردقهزنم ولیک ۵ یضرعو ۲۰ یوط هسیالرفروک

 (ایوار وم) رسوا ( 1 ۱ | مایزا نوار وم) NUS ها ( 0 ۰۰

 | هدن رزوا یرپ ( هنا ) (ه دنس هطح

 «بول وا جد یس هس ردم ییا .ردراو یماجر هيما

 .ردہارخ یك ناشاب نایلسو «قیحآو رومم یالوا یس |

 «بولوا یحد یرلن را كن رابحاص هر و ده عماوج |

 نورد .ردس ردنم یر رکیدو قیحا یحوا ند رلت وب

 بطذ هحاوخ)و (یور هلل ادبع هداز یرشا) هدهبص



 AoY لس را

 یباح بیا ا ضع تب (یرصم ندلاءهالع) و (ن دلا

 كنارع یک اشا بوقعبو اشا نیدلاربخ كن هزج

 لزوک تیاغ یعیقوم كنهبصق .رددوج وم یرادقرم
 روتسم هل راعشاو هل را هاو غ اب ید قارطا بول وا

 «هدهسا نیشنل د ك یسه رظنم غل وا لطاوغ لرله

 ۔وط ندرلقلفاطب ضعب نالوا لصاح هدنرارانک كل وک

 یراەمتحو یر وسص راقآ . ردهح ریغآ یساوه یال

 .رد راو ید یر ویق رک راک

 MEE E )ان ) هدع دق نامز یرهش قیزا

 لندن رارادرش رو E كوي < بو لوا ندنرار 9 كوي

 رسهدع ح وا ندد الړم ندنقر اظ (نوغيتا) ند رلثراوو

 (سوخ اهسیل) هدعع شش وا انب هلیمسا (این وعش 1]) لوا

 (ایکی) هدست رد: |. كي (هکی) یسهحوز یدنک ندنفرط

 هلا (سوخرابا) ندنیمعم ریهاشم .یدیشلوا هیمس

 ى ۳ طوس دل (س وساق نو د) EE روم رهاشم

 یه م دن ام 8 قانایئسر 2 >® 5 ندق دل وا

 جد 3 دهع كنيطنط ۳ روطارعا و هدنس د الم خر

 .هیبهذم مسا رو نیا و یتساسا تند lie قلن اس رک

 ا ه دنګ رات VAV .ردشملوب ت رش دلیسم | عاعحا

 تب «یرونلوا دقع ناور سلم کیا رب هدسقی

E 

 نايلس هد رعش ر

 NS 2 و «شعشود هنأ اڪ لها هرکص هنس ۲ +

 یاسور اودع (یغلهقود اک ) ENS رات

 نر 4 .یدیشم رب و را رذ )1( هت ريف کت ل

 «قرەنلواطبض ندنفرط ق ولس

 وا ا شرو هاب (۱ولب هد یول) ندبیلص لها
Eهدنط.بضص د ك ( شب راقسال رود ون ) 3  

 < 4 شد ِ دوام 2 و موق و « هلغغل و

 عیس و ردق هن رلثه جبر ولص او هیها و 5 یتکسلم

 و لا كبيلص لها ER لسن كتو :یدشخا

 تڪ ےس ٦۰ ینعی دح دم یییدسال وت

 ندرلن و هد: د ایم جرات ۱ ۳19 بودا داحا

 ا «هلکشا دادزنسا یهینیطنطسف (ع ولولا لاخح)

 قپزا ردق هن

 حرا ۷۳۱ تیام ..ردد شما لش هلاروا دهن قنا

 ده كن رل سطح یزاغ ناخر ؤا ن زا اس اے بدا رکو

 و ليدي اا نایلس هدادمش

 هدة اعع تل ود

 «قردسل وا ۱

 لئاوا «.ردشوا هیافع كلام يمض

 كوي تف و لوح «بونل وا نابزب و ربحت اهد هح رد رب

 | دا ۵

 E ا هرکص «نکیا شفل و هدنلاح رهش رپ

 1 دا( هایی دق م ما (ایکی) نیما (ینزا . ردشع وط زو

 سبا) و کارم ندنسینات وب فرظ تادا ( 6

 . ردطلغ ندنربعت ( × «۷ کی

 هدنتعسو هزم وليك عبرم ۷ یا ایی زا س

 «هکفل اةرش وي رهشکی ابونج «كيلک بغ «بولوا
 0 دا الات ءراشعتاو ويك
 ۱«نول زا ردفیتک ۶۱۹۰ ینلاها :ندطاعو دود
 -رکید و یمرا یردقواربو مور ی۱۱۰ نکلاپ كرلن وب

 رحم ۲ ء «عماج ۱۳ هدهیحات نورد .ردلسم یر

 یروس مود ۰۰۰ بل ١ ۱ ور

 . ردد وج وم "نامروا مود ۷۸ ۹و

  .هبصق قی زا ناثلوا نای ًافنآ ا
 e | لوک قیزا

 . «؛بولوا لوک رب هدنقرش هرنمولیک ۲۰ كنبزفروک
 ا هع ندقرش كلوک و .رد (سویناقسآ ) یعدق مسا

 وا هرتعولیک ۱6 یضطرع هونج ندلاعشو ۳ ۶ لوط

 كنس ةو تایل و رولیکو و د هنن زفر وک كلك توا

  كاوک ی یغامربا هیراقس .رد راو یغایآرب رکج ندنما
 ۱ لودح ر ندنکیدتا نایرح هدنقرش هزندولیک ۰

 مه هسسلریدتنا طالتخا قامریا هلا لوک «قرلیحآ
 a O و را کاره دانا هرم
 ۱۱۱ نیست ی ۱۱ یتشزا ین هو :شچآ

 .رادیکح ایام >( 0 ۲
 RE رج (eni اونو

 بقاعتم قت ولغم كل راش نام «بولوا یعورشم

 یرد هد هعساقم نالواعقاو
 هنکلسا رب (نرول) ندنفرط

 دن رزوا یسهعقاو ماظم «هددسیا شفل وا بصن

 وا طاقسا ند رادتقا عقوم هلی ایصعع وقو كنم هعبن

 -اج هکلم داد راسا هدنسب دالیم جرات 2 ‹قرەنل

 قلوا یرصاع» كن وب رج .ردشقا تافو < کرل

 تلودرب هداب وار و» یسر رکید یمسم هلعسا وب «هرزوا

 .ردشقا تافو هد ٩۰ ۸و «شعالشاب هکٌغا لیکشت
 OSD هتس و SWOTDIK) )۱ نم ° ۱

 ا اتو مرنغاعس قی رووزا نوو

 كن (هلزوط) نالوا اول زک م
 ۸46 كنار هنسوو هدنسیفرش بونح هزنمولیک 7

 ات تل

 بول وا دیصد ا یرک
 ر

 ۴ كن رم ( (انن رد) هدا سال ام قعش ه راد واپک



 .ردعقاو هدنسیشراق كنبدودح هپ رصو هدنراسپ
 قلوا ی یس 4 :E تیها ووا 4 7

 اب فتو و رب وا كنايق رب .رد» ل

 . رد راو یسلاها ۱۰98

 بک كالو نو فاش | قیرووزا 3

 -وا يرپ عاج ید یزد و ل
 ۰: رد رابعندنسق قرش لاعش ر دم تهالو بول

 ها رېن (انن رد) فرش «ندایزتسوآ هل رہن (هواص) الاش |
 اس هقولان هأ رم (هنس و) ید اغ «نلد هی سص ۰

 ییارس هنس و E ا یتیدل وا شلربآ ندنغ

 (دلزوط) یزک ءیاجنس وب . ردد ودح هلیغاتس

 : رد زاغ نداضق ۰ ريز هحو رو «هرزوا قاذا

 هت رب رس «قیرووزا «هنلب « هقح رب «هلزوط

 .هعلق «ربز هی زب رع هجناج داغ «یالم «هحر

 «بولوا ینک ۲۰۰۰۰ ارق یسلاها تعا
DDE ۱ردنایت-س رح یروصقو . 

 [ .هیرویب تعجارم هتسهدام « هتسو»]
 لسيا رووا) ء ) رب | لووزا دیا (لسیا رووا) هدکتلف (2۳0۱۱) .

 - ) «بولوا ریش رب یزکیم كنتل : 1

 . ردعقاو ه دنسیف رش لامش هزم ولیک ۰ ر (مادزتسم |

UUص 1 ویا 9 كت را نانلوا هدنسو رآ كنف ا “ 

 یطالتخا دل رک د هلیسهطساو رم ینا «بولوا یدک ۱

 -اک هدنک نح كنم رلطخ لو ربمد یو ندراو

 . رد اوت نیل
 (یواروم) كنابرسوآ (Zwittau) واو ۱
 ۱ هر

 و هبصق ر مکس هدنس هطح

 ۱ . رد راو یسلاها و «بول

 هسقاص كنابالآ ( 2۷1۵1۵۷ ) واقو 1
3 ۳ 5 

 هدنتلایا ( هکر یک ژرا ) (ه دنسهطح

 .هعلق یکسا رب «یسیلاها ۱:۶ ها

 ء

 .رد

 هرو ییاجوسنم قوما ‹«یوم رهم « راهد «یس

 . رد راو یرلدش راق ۱

Zwicker . :هدقلنایتس  
 بهم 2 ۱ رکن وزا ۱
 دا AEN «بولوا ندتساسور 2 سر ۶

 «شع وط هدن رهش "(غیسناد ) كابنالآ دنس داخ خیر ۰

 بهاذم قانایتسرخ .ردشعا تافو هد و ۱

 رلباتک ضه هدز ون واو «شهتبلاج هدیح ون س هفلحم

 .ردشاببهندیا رادف رط زآ كب .هددسیا شعزاب

۳ 
١ 

3 1 

Aor | 4 

(Zwingle)اسور كغلن اتسن ورپ . 

 ۱۶ ۸ € كل دالیم
 | هلن و زا

 ءبولوا ۰ ںدنس ر

 و دنس هو (سواه دار د و) كم رج وسا هدنح رات

 ۲ رلکیل وتف 5 هلرلن اتسنورب هدنګ را ۱۵۳۱و چ

 E A E لوا لتف هد رب كتارا عقاو هد س

 ا

 ردق (رتول) «هدهسیدا مدآ رب زادرب قطن و ناسللا

 ییدتا ما رزنلا بویمهلوا قفوم هکعدیا نارادفرط

 -راتهحضعب ندنرابهذم ك (نیولاق)و ك (ربول) بهذم
 (یولاق) ینارادفرط هرکص ندننافو .یدیا لق رف هج

 .ردرلشمشلرب هل رارادف رط

 من
 نجرادبع ندهرشم رع «بول وا ند هباعک (یرهزلا

 ثراح نب دبع ن فوع دبع ن)
 یشرقلا ۵5 سه ن بالکخح 3 هرهز 3

 رهزاو سبق 9 ره زا هصج ۷ ره زا 025 38

 ید تاذ حوا رگید ندداص هلرلسا رقم نب

 . ردروکذم هد « هناغلادسا »

 1 تا هد ۲ رهاق >> 9

 SEA NTS سه زا
 3۳ هدنحا «بولوا فهیرش حاج 2

 3 سصم اد د اع و «شلو تریش هلم ولع نانلوا سیر

 ندهیطاف كولم

 ةد ك بكم ندنفرط رهوح قد زاد كن دیبع زعم

 - وا لاکا هد ۳۱۱ و ا اتات ود رات ۳۹۹ یعب

 وب ڳاح یلغوا كنو و زیزع یلغواو زعم هدمب . ردشفل
 فاق وا لا «كرهدآ نییزیو عیس و اهد یتماج

 هالانیدل ظذاح و یصنتسم ] رخ وم .یدراشعا یاش

 . رد رشغا ددح و ریت یرهزا عاج جد سرو
 تکرح نالو عوقو هدرصم هدنسرحه جرات ۷."

 رصات هدعب و رالس ريما لغت وا مدبم ندضرا

 نالوا مدبنم هاب اعفد هدعب و دید ندنفرط نووالق

 هدنحا هلامز رورم . ردشق وا سیسأت ندیکی یرلهرانم

 دج موحرم «نکیا شلوعوقو یندن هجولع نانوقوا
 هناس ته نالوا فرض هد و ندنفرط اش لع
 نانلو لوغشد هلسرد هدنحا كرهزا عماج هدنس

 ندنفرط ره كنهیمالسا كلام و 4 ۲ ۲۰ یددع كالع.

 ECR ‘AVY جد ید دع ثم ولع ةبلط نا الی وط

 . ردشلوا علاب
 دلاخ »و « یرهزآ روصنم وا »]

 / یسهرا [.هل روس تعجاممهنب لهدام«یره زا



1 
 یر یزاغراکدنوادخ (یدلارو)

 ۲ ردن دن راوی هلج هعطو وس

 قآ «ب ول را ندنسار ا یرود

 . رهش

 لهلیب تینغ یقو نکیا شمریولا تصرف
 لمسی تبحو رهسم ینلصاح نرم
 مهروس رلزوب هشیزوت یغایآ كزبزع ره

 ملی تداعس یئآ هسیا رايا لوبق رک

 | ییذا
 یسهعلق ر هدننس وا كنور 9

 هیصق رب هدن زاغ وب هتبس هداصقا برغم

 ترابع ندایق نانلو هدنناي «بولوا
 یوج توقاب یتغیدل وا

 . روبدنا رکذ

 اب یعاط زاق هلرکید مانو هنا دوخای) ] رم |

 رب یزکرم اضق هدنفاجنس اغيب (یراز ]
 -ونح هزيم ولیک ۱۲ كنهیاطلس علق بولوا هبصق

 .زوا كاچ كح وکر نایک ود هنباچ (سردنم)و هدنب

 بس .ردعماج ییاها ردق ۰۰۰و عقا و هدر

 - وا ترابع ندنمس یلامش برع كناول یساضق هنی زا

 ؛هناطاس,ةعلق افرش «هلرکد ابرغو الاش بول
 ۳ . ردطاحمو دودج هل رلاضق ی

 ییرهیحات ( جا ریب) هدقرشو (هعلق موق) هدلامش

 1 هیص ۳۳ درق ۱۳۰ هدلاح یتیدلوا لماش

 ۳۲۵ ۳۸و هات ۷۲۳۶۲ تولوا ترابع ندنس

 رو مور ی ۰ کلای كنسیلاها . ردراو یسوشس

 الماک یروصق «بولوا یدوبیو ینمرا یزو جاق

 ۱۳۵ ,دچسو عماج ۱۸۲ هداضق نورد .ردلس

 .هتسح ۱ هاسلف ۷۲۰ یه ۳ ههسردف ۱ «تتکم

 مود ۱۱4 ۵و نمرکد ۷ ۵ «ماج ه «ناخ ۷ « هناخ

 هع ونتم تابوبح ییالوصح .رددوحوم هګابو عاب

 طومالپ «قوما «نوتزو رهویم راسو موزوا هلا
 اسو لاب

2 
 ۱ فاسا

 . رد رابع ندهرب

 هنب رلهدام « یوکیارس »و « دابآ هنبآ 7

 .د روپ تعحایم

 ناک (كیين نب یناسا)و رام ن
 .رداذ یا

 داسا رکید ه دنا 4i) ) هدنیلهاج نامز
 رونو هد هم کام ایک رار هلئصرب ۱ ۲

 شا قشعت هنیراربرب لصا نعایوک هک «یدیا منصرب
 از هدهبعک لخاد «بولوا ربق ربا لئاقیلد رب
 نامز .یدرلشفل وا لیوح هشاط «هلتهح یرلک دنیا
 ةکم ؛بولوا ندنردوبعم كرع نیک رشم ردق هنداعس

 | یردخ ا ن ا

 .ردشا وا لش ا رد ثیدح رب کلا ندنسیدننک

 |دیز ن هماسا

 . رد روم هلکغد (لوس رابحا) «ندنشدل وا دراو

 هل رس ر د ینبدل وا هدنشاب ۱۸ ا نامز

 ضع ناتو دن شل وا رومأم هداهح ها

  .یدا نوللادوسا یسیدنک .ردلوقنم هشرش ثیداحا
 هد رات ۹° او AE رخاوا كنه وام

 . ردشغا تاف و

 و در «ب ول | ىلع كيرش نب هماسا

 ۱ ضعي نکس .یدیشغا تماقا رایتخا هدهفوک

 .ردلوقنم هشرش ثیداحا

 رب »او «مریلاالا هاود هل عضوالا ءاد حضي م

 و یرلفرش ثیدح « نسح قلخ لجرا یطعاام

 ردندننالوقنم هلج اذ
 . ردن د هب اعک

 ر كلام ت هماسا

 تیاور جد لو نده ایک تولوا ندظافح

 ( ONییرادلا (

 ید وا لثات ه(علص) هللالوسر تست یدهساشغ وا

 . ردش) و ع وقو راطخ ضعب هدننایاور . ردقتح

 هدام «هودلا دو "ا ذفن ن هماسا 4 ۳ 6

 اس
 ی 9

 توقاي یتغیدل وا شفل و هد ریش و كن (ارسک ناوبا )

 . رودنا ناب هات e یوج

 | ثکیاپسا

 [.هلیروی تمجارم هنس

 وا ( ندالع ریهاشم بول وا

 ك ربهاشم ض#ب یک (یغوییابسا رهاز ۷ دجا سن

 . ردشف و یسار طة رسم

 ا ا كشالو مورض را ۱
 شا لاش هرم ولک ۰ كمورضراو 3

 .. ردشل وال زان هبه رص

 لیحارس نا ثراح ن)

 را رف ترف قولا تولوا ندا (یلکلا
  تاناکرغف سود . رلیدنا لب دارا ا دعوا

  فدرش ثیدح اد دم د) وا ساتلابحا دی لیع

 وا ند های

 انا اووادت هّلادابع »

 | ید (ربع نن هماسا) بس.

 ۱ ریهاشمو ندیم

 ند راهبصق یکسا كرا ءار وام



 ب سا
 «ه دنسل امش قرش هره وليک ۷ جد كد روسا دنا ۱

 دیصق كح وک رب عقاو هدننیع لحاس كم وص قوروح

 و ردق ه ره .ردراو یسوف ردق ۰ «بووا 7

 هدهسیا یسهبصق (نیشمه) اضق زکر هدلاح ییدمش |

 هبصقمویلااضقوب «ندنفیدنل وب زک رم یس هیصق ربسا هلیتقو "
 دعفدل وا هدعدق نامز . ردهدقفل وا دایه يسا كنهروکذم

 هد دنعیرلخ روم مور «بولوا رېشرب روشو كوي
 (نریبسا) یخ د هد دنع ین ویف ارغج بیعو (سینآریسیه)
 یتغاجتس در وہاب یناضق رسا س .ردفورعب هلیسا

 وص قوروح «بولوا یر كناضق ترد ندا بیک ر
 ۱۳ هقدج ند کش .ردنرابع ندنسق رب كتسداو

 نڪ اس هدهلاخ ۵ ۲۸۱ «بولوا عماج یهیرق

 .دم 2۰ ءیدعس و عماج ۱۱۲۰ «ینوش ۲ ۷

 «یزبسانمو اسیلک ۱٩ «یتکم نایبص ۱۱۹ «یسهسر
 وضع .ردراو یتمرکد ۱۷۸ «یناخ ۲ «یناکد ۰

 «ند ر ويه عاونا هلا هعونتم تابوبح یسهیضرا تال

 تاج وسنم یک هداجسو ملک هجلشاب یسهیلحم میانصو
 .ردنرابع ندنلاعا

 تکلمر هدنفرط تسوا كربثلاءاروام | ا
 ء«نوتلآ طب هدنکلع و و «ییغیدل وا

 یراشاطو ‹ ینغيدقيح رلن دعم راسو هزورف « ربمد

 راسو (یرغطصا) ینغیدلوا یغاط هرق رب رانا یک روک
 ند (ریبس) كعسا وب .رارویدا ناب برع نویفارغج
 كغاط نانلوا ركن «یک ینیدلوا ظوحم یبشوا طلغ
 - رذک ۶ هسلوا لدعم روک هد یرلشاط هايس

 اضقر هدنغاخسو تیالو هی وق هک ۲
 وک زوط یزکم «بولو هل وک زوط یرک ی یر

 عساو یخ یسیضارا کكناضق و .ردهبرق رب هدنمسا

 (راصعج وق) نالواهدنتهحقرش كل وک روکذم «بولوا

 | یزوط یرلف رط زتکاا ءهددهسا لماش ید یتس هیحات

 اضق نک .ردهدنلاح لوح وروق یو روتسم هل رلوص

 .او هدنسیقرش لاعش هزمولک ۱۰۰ كن بش هیوق

 ۳۱۹۹ بولوا بکر ندهرق ۱ اضق .ردعق "
 ۱ ینوقل ۰ «هرزوا قلوا لسیهلج ءو هباخ

 راشای هدنلاح هبجوک یس رب كنسیلاها . ردعفاج تم وک بان هل تفص یسیصو كنهجنارق هرکص هنس رب و ۱

 ۰ « عماج ۳ هداصضق نورد . رد رابع ندرباشع

 «هباخ هح رهک ٩ «ناخ ۲ ءیتکم نایص ٩ «هسر

 اضف و یخد یس ەم راسعج وق .ردراو نمرکد ۹

 . ردهدنلخاد

 7O ےس ۸6۵

 هادور دم هات شنا ارور ا
 رب هدناحابرذآ «بولوا ییرعم ر 2

 [ .تعجارم هتسهدام « دور دیس »]

 ندنرلماسرر وپش.كنایلاتا (۹0202) ۱

 هدنسیدالیم ځرات ۱۵۷۲ «بولوا

 .ردشعا تافو هد ۱۱۲۲و «شقوط هد (هیول و)

 .رد د وجومیرلوس ر ضعب هدراهناخهزوم راس و هدهروول
Spartacusام با )  

 وه دو 0 ۱ سوقاراپسا

 یلبرفم ینعب یلایدیمون لصا نع هک «یدیا مدآرب روسج
 ؛شغعوط (هدنتهح هن ردا ینعی) هدیکارت یدلاح ینیدلوا

 رارف «نکیا شفلوا قوس هیامور «بولیزاپ هرکسعو
 نذدالیم .یدیشفلوا سح «بولیوط «ندنکیدتا

 «بوحاق ندسح هل رلشادق را قوح رب لوا هنس ۳

 «قرهلاغوح هک دنیک یرلذ ادق راو شا نایصع

 سود والق ندنرارادرس امور لغو ا لاب هک شخ

 بیرح یی (ایاپماف)لو «بولغم یسولوتلو سویلح
 تد وع هنسهعطق یار ی۶ل هنتکلغ «ه رکص ندک دشا

 ینایغط كنغامربا (وب) «هد هسیا شتا یدصت هکقا

 ور رارکت «ندنغیدل وا عنام یرارصا كني راشادق رآو

 ندنف رط (سوسارف) هعفد وب و ؛شع رو هن رزوا كنام

 لتق هنادرم قرهلوا تسدب حالس «بولوا بولغم
 .ردشف وا

 حر كناياپسا )Esparier0( ا

E EE 0را  

 یتیدلوا غوا یبهارآ ربقف رو ؛شغوط هدنسیدالیم
 بولیزاب هرکسع قرلوا للک وک هد۱۸۰۸ ءهدلاح

 كن و E یالآ ربم هد ۱۸ ۲ ( و «شقک هو رپ

 هد ۱۸۳۲۲ «كرهدبا تدوع هناینایسا هللور رب كوي

 (هنیتسیرق هیرام) یسیصو هی (البازیا) هچلارق هیص
 ییرارادفرط كتسولراق نود ءما زلال یفرط كن

 ,یدیشغا روبج هغقیچ ندایناپسا ینسیدنکو بولغم

 زارحایناونع هقودو یتسهبنر تیرعشم هی رزوا كنو

 ؛شلوا رومأم هنلیکشت وتباق هد ۱۸۶۰ كرد

 -" ۱۸۳ ینعی هنندشر كندصلا رق .یدشفلوا بصن

 یرال التحا قوحرب «كرهدا هرادا ییایاپسا كد هنح ر

 هد ۱۸۷ كرهدیک ههزنلکنا هدعب و ؛شمریدصاب

 تنیه ندیکی هد ۱۸۵4و ؛شعا تدوع هایناپسا



 پ سا
 «هلکمریو یتسافعتسا هد ۱۸۵۲ «بولوا یس ر الکو

 .ردشع تافو هداروا هد ۱۸۷۹ «ب ولیکح هنکلتفح

 .یدنا مدآ رب رو رب تیرح

 هروم (5۳۸۲06) هطراپسا دوخاب ۱ ا

 رب روهشو یکسا هدنسهرپزج هبش

 هدنب ونج یاهننم كنهروک ذم هریزج هبش «بول وا رش
 قلغاطو برص .رد یکم كنسهطخ (ایوقال) نالوا

 «بول وا عئاو هدنرانک كن رر (ساتوروا)و هدلع 7

 «ندنرلقدنل و روپشم هلکلهداسو تراسح یسلاها

 صوصح هنب ر هذاك ةهلا زکلایو ءیدنا یرعم ندای زب

 هدنج راخ یسوپق كرهشو یسورنابت رب هد بعم جاقرپ

 (نورباراب) هدشاب كرېش .یدا راو ینادیم تآ رب
 طق رلیلهتراپسا هک «یدیا راو موروحوا رب هلیمسا

 .یدرارانآ هبیغاشآ نداروا ینیرلقج وج ناغوط زیلحو
 ۱۸۸۰ لد )£( ین, دام روکا هتاور رېش وب

 سست ندنفرظ راد ما (نوتراپسا) لوا هتس
 كد ربش (نوهدکال) ندندافحا كوا ؛بوسلوا
 روصو «شغل ان هع كوي رب هلیعما (هنومدک ال) هدنناي

 هاک هرپش بهشل رب یسکیا «بودا حسون ریش هلنامز

 روکذم .یدیشع الْشاب هکعد دن ومذک ال هاکو هن راپسا

 رادکخ ۱۵ ررج هدربز یرلعسا ندنلشن تو راسا

 هن راپسا هدنح را ۱۱۹۰ دالیلالبق ءه کص ندکدلک

 كرلن و لغفلوا طبض ندنفرط رلیلایرودو رلیلوک ره

 -افوو ؛شلآ یتناونع نادم (مدوتسرآ ) نالوایسی ر
 لغوا رکيا کیا هدنیسا (نتسیروا)و (سیلقورب) هدنن

 ررب ندنلسن كنسیکیا هدعب «بوروس تموکح اکرتشم

 االف یا .ریراهخا مکعب اڑی ایاد تشک
 نکع هثموکح سر ندنلسن سیلقورب هدنخ را ۸

 نانل وا نییعت ید «هلینهح قق وب یسص (سونالیراخ)

 -راپسا «بولوا مدآ رب مکح (سوغروقیل) یسهجمع
 روک ذم هلا نوناق وو ؛شغا عضو نوناق رب هريل هت

 هوس ادا یوا م E هارادهش سل

 روقیل .یدیشموق هنلاح هرکسع تیروهج عون رب یتم
 -روقیل»] .ردینوناف برحر د دش تیاغ ینوناق كسوغ

 هل رلیلوک ره 9
 دودعم ند(رلیلایاخا) هدنطبض یه راپسا 2 رایلایرود

 یقاط ر كرلیلهت راپسا یکسا نالوا

 «بوروط یشراق یقاط ریو «شمریو رکسعو کریو
 هت راهنما هدعب هيلع ءان .یدراشلوا ریساو نولغم

 ] . هل روپ تعحام هنسهدام « سوغ

 «بولوا حیطم

۸5۹ 

 سقم داس جوا قردلوا هلوکو موکح «کاح یسیلاها
 -راپسا هدرصع یل آ او ید دالیملالبق .یدرونل وب

 هدنس ع بونج یاهننم كنسهر زج هش هروم ریل هن

 ا تبع لوط هلیسیلاها (اینیسم) نالوا
 هبایلحس كنيلاهاو ءطبسض یهروکذم ٌهعطق تیاپن

 ١ كنءهروم .هرکص ندک ذتیا ريا یتسادعام ند رن اجاق

 | ناللو هدنطسوو ېب ( ایرونیک ) یکه دنسیقرش بونح
 ک نامه كنءروم اع ردو ینیرلفرط رثکا كنايداق رآ
 ضعب نالاق لقتسم یک (سوغرآ) «هلبا الیتسا یتسهف

 قسح تسایر عور ید هنرزوا لرارپش لوس

 .لبعو هدنفرط یرب كنان وب هلهح و و .یدرلشء ارق

 هسشاقر هلریلهآ نانلوب یلتوق هد هرم صوصخا
 هروم» هدنرخاوا كنرق یعشب دالیلالبف .بوشب رک

 تیابن «هلغاجآ رالادج نالوا روهشم هلیعسا «یرادب راع

 كنا و لهجو وب و 2 طیض ییهننآ ریل هت راپسا

 شک هتثلآ یذوسفنو مکح كرلن و فرط ره نامه
 هن واق ینیدلوا شخ عضو كسوغروقل «هدهسا

 هب هلرلیل هن ا «ندنرلفدلاط هتهافس ءبویعا تیاعر

 كن هاربا تعوکح یسیلاها یرلتهج راس كنانوب و رابل

 رلیل هن راپسا قحش۱ .یدرلشعا مایق هلی درایو قیوشت

 یلوطانآ هلرلهطا كردبا دقع هدهاعم رب هلرلیناربا

 ۔دنک یاو سقنو كرت هاربا یناکلمسم یک ہدنلحاوس

 (سادن ونیمایا) هد (دبد) هدعب .یدرلشغ | طبض یراب

 ین رلفتسا كننط و «هلکشا روهظ مدآرب روسج هدنعسا

 ید یایداق رآو کات E ندکدتنا داد رسا

 خد ییەنراپساو «شمراقیح ندنلا كرلیلە راپ سا

 «هل- اف و ع وقو «نکیا ارد كغا طض

 هدا هظفاحع ینیرالالقتسا یدنک نکلای رلیلهتراپ سا

 .هلکعا ج ورح اکا كوي هدهرص وا .یدرلشامب

 NN ؛ شم | طبض خد یی ەط راپساو تیر هب

 7 ا اه اض نشانو كر

 لخاد ههقفنم تئیه ندا لکشت هدنسهرب زج هبش هروم

 راو ها ۱2 1 داليا لبق تیام «بولوا

 قا هنتلایا (ایاخآ) ترە هنیلا
 رش هدنهاسقنا كتل ود

 ؛شلوا یزک سم 0-با هروم «بوشود هنسهصح

 خرا ۱۲۰۶ ی هدننامز یبهبلغ كبيلص لهاو

 ا ا هدع بوک هنلاح كالسن رب رپ هدنسب دالیم

 كسنرب ر ندناسن ك ( عولوثلا ) هلیاونع ینلط وسد

0 

 و یا ی یا تا ید ا

 ینلروطاربعا هبنیطنطسف ینعب ق



۰ 

 ب س ۱ ۸۷ ب سش ۱

 دالیلا لبق 13۹. ما دیسقانآ ۱ ونا هدنسب رڪ حرا ۸۶6 تیاب : ىد ٤

 : ۳ را | خت ندنفرط یراترشح ین ناخ دم ناطلس و
Eنوتسمرا | ی  o۹۷ € 

 » ٤٩٩ سونمادیخرآ یجنرب | هنس جوا « نکیشلوا هینامع كلام ةيمض “قر او

 ندنفرط (دن وم ڪس ) یسنرپ )نی ر) 0 3
 ¥ سیجآ یجندب ۱ طض

1 ۱ 

 ۲ 0 دا ۱ یساروا بقعرد «هدهسیا شوا بیرخ و قارحا
 » و ی ۳ ۳ فک 1

 » ۳۳۸ سیجآ یعنکیا هلیضاشا كرش یکسا «هلدادر ۸سا ندنف رط ران

 ۱ ۱ 1 : رب 2 1 هم = ِ

 1 2 A ذاا اول زکرم «قرەنلوا سیسات یسهیصق (هزتسیم)
 0 2 aE 5 ,دننالقتنا كنا و دشت
 » ست نادي ول یر هد مه 1 (نوتوا) لارف دا تكنانوب 9

 » تورېمۇيلق یجنرب كنا (ایوقال) «یرهنل وا سیسات ندیکی هب راپ س

 ۰ ةي ت ج ام ۰ 5

 5 3 E یسلاها كنهرایسا کسا .ردشما وا ڊا یزکم

 ۳ خرد ق ِ 1 ك ۰ ۰ ۰ ۱

 6 ۲۰ نع ۳ ۲ ۰ ۰ 4 قع ا یدس «نکیشهل و هدنراهدار ۳۳-۲ 3

 هو ی .ردراو یسلاها
 ( یسهبعش نتسیروا ) ۹

AEE۱ نتسیروا هحو ر رارادبکح نرو س تموکح  

 ا
۱ 

 سان وب

E.۹۸۹ سوسیرود لوا ندرلیلوکره  « 

 ۱ ۷ سالیسجا داليملا لبق ۱۸۸۰ نوتراپسا
 » ۹۰۹ سوئالخ رآ » ۱۷: سکلل

 ۴ لات » 31۸4۰ سلیم

 » ۸۳ تم » ۱۳۹ ساتوروا

 » ۷۷٦ رودیل وپ ۳ 15۷۷ نومدک ال

 ¢ YY تاره روا یج رب ۱ 1:۸۰ سالقیمآ

 »ِ AY ردناسقانآ 6 سس سولاغرآ

 » فن تارقیروا یبتکیا » ۱:۹۰ ساترونیک

 » 22۷ دیردناسأت آ ۱ ی نوقوییه

 » ۹° تموئلق یجنرب ۳ FTA رادنس

 » o۲ تارامد ۱۸۰ سالنم

 » >4۲ دیتا ول )¢ ۷۱۳۰۰ تسروا

 » ۸ سابیناسواپ هم وکلا بدان ۳ ۱۰ ناسيا

۴ 
 » وا سقانآوتسیلپ

 E a 1 » ۹ سایناسواپ 9
 » ۳3۷ سیل وییسحا رلیلوک ره 3

 1 0 ,E البلا لبق ۱۱۹۰ مدوتسرآ ۰
 کیت دال وتسر :

 » ۳۰۹ ساترآ یر لبق ۲ :

 » ° یوتاورث (یسهبعش سیلقورپ )

 » ۳۹۶ ساترآ شما الیلا لبق ۱۱۸۹ سیلقورپ

 » ۲۷ سادیومل یجنکیا ۱ سروس

 » ۲:۳ _ تورموگلق یعنچوا ۰ وا نوپیروا

 » ۳۳۸ نموئلق یعنچوا جت سیناتترپ

 » ۳۹ سیل وییسجآ یعنچ وا » ۹۸4٩ مون وا 2

 و » 1۰۷ تقدیلوپ

 كنغاجس دیج a هم ۱ اا » ۸۹۸ سوالی راخ

 تولوا رهش رب نالوا یزک سم 1 ۱ » ند ۸ توت ك

 ۹1 ۱ ت 5 تاب دق ه ۷۹ سوعر وقی

 یلاعت كنغاط سارود «هدنتهح یلاعٹ بع كتیالو و ِ Ê ر

 یسهلکسا < ٠ہدا رع هزم ولیک ۱۸ ؟ تكیدب و NEE ۷۷۰ پموپوتت

 بد کو نر هزنم ولیک ۱۱۵ كن هیلاتطنا نالوا ۱ » Vrr مادیسکو ز

LEF 



 پ سا
 . ردعقاو هدنسیونج برع هزتمولیک ۳۸ كنلوک
 هدلح رب حرفم و لزوک نالوا یاشرا هرم ۸

 هلا یلاش ضرع ۳۷ 4۵ ۲۰۰ « بولوا عقاو
ROEتباق یسا وه . ردقداصم ه قرش لوط  

 یسیلاها . ردقوچ یسهجگابو عابو فیطل ۷۱۷۳ ۰۰۰ دل اه ا
 نایتسرخ یردق 4۵۰۰ کلا ءبول وا هدنرهدار

 ۱۳ ات ار AS اقا یر وصف و

 یهرانم یسد هد رهش نورد . ار دیلکتم هال

 ٩ ۶ 6 فن رش عماج ۱٤ قرهلوا رسهرانم یسد و

 هناصتد رب یواح یدلح ۳۷۷ بسردم ۸ «دچص

 مالسا ۲۰  ههدشر ۱ شی هراو مور ۸

 ناکد ۱۰ «ناخ ۷ ماج ٦ < کم نایتسرخ ۷و

 تموکح ۱ هاتهرک ٩ «ناتسد رب یواح یهزاغمو

 «راتسا «زب هدهنراپسا .رددوح وم هلشق ۱و یغاوق

 ھ وک 1 3 هحالآ «یلوح

 . رول وا لاعا رلیش

 كن رلترمعح راطع روصتم 1 ر وهشم هک د

 ضعب قلەرا يح ش

 ناطاس یدنفا ر نوفدم هدر

 شوغآرد کرد و «بونلو كرد لیشیرب هل اوت

 «ندنش دنل وا داقتعا یرلذدلوا بایافس كناجم ندا

 - وا ذاا افشلاراد «بولیای هطوا جاق رب هدنراوح

 - دبع «یدنفا نیدلا الع ,ناطلس شاب كسک . ردشفل
 كنايلوا ضعب رکید یک لادنارضح «یدنفا رداقلا

 « بولوا رهش رب یکسا .ردهاکترایز ید یرلهبرت

 تادا (سیا) هجمور « هلغلوا ( سرا ) یعدق مسا

 ا هدننیک ر هلیف رظ

 داول ینیدنل و ی کس .ردشلنید هه راپسا «قرهلوا

 . راربد (دیج) هلتسن هنمسا كس رب ند هیق ولس یارما

 طاغ ندوب « ندنُه دل وا (ات راب

 دیجیساضق هن راپسا س [.تعحارم هنسهدام «دیج) |

 (لرو ولوا ) الا ؛بولوا یساضق کرم كنغاهس
 ید ابرغ «هیلاطنآ E هل راضف رد رکا اق

 E) (لروبیک) .ردد ودحم هاب رلقاجس رودروب

 روکذم هلا اضق «هدلاح ینیدل والماش یخد ینیرهیحات

 لماش یهرق ۵۲ ادعام ندنرازکمم كنهيحان ییا

 ۰ «یسلاهاكناضق نوت «بول وا

 ۰ نکلای كرلن وب هک
 وله ال ست او

 وب نادرکاش تانا ۱۳۶۹ و روکذ ۲۳4 4 «بولوا

 . رارودا ماود هرابتکم

 «ردهدن رهدار ۶ ۵ ۰

 یروصقو نایتسرخ یردق ۰
 د وح وم تک ٥ هداصو نورد

 یک ور ۍضارا كياضو

 دود ۱۷ ۶ یسهع و رنم ربع "یضاراو ۰ 6 ۳ ۲٩

۸5۸ 

۱ 

| 

 وتم هکاوفو تابوبح ینهیضرا تالوصحم .ردع
 .. ردنرابع ندهریاسو شاخشخ «ایوب لوک «نویفآ هلبا

 4 راسا
 (الئوزنو ) ناک هدیونج یاقبرمآ

 ..ا رطا هلیسهطآ (هت عرام) بول وا ندنسارحا یقیروهج

 1 هایم «هدلاح یدل وا تک رم نده ریغص رب رج یک هدنف

 0 NS ۰ یسلاهاو «هزام ولیکم برم ٤ \ °4 یسدیعطس

 [. هل روپ تعحارم هنسهدام « هتب غرام »1 و

۱ EL 
 1 اها *|غاط ارا 6 ب ]وا هح اأ كح 11

 ۴ یسباهاو ی 23 ۳
 ۰ رد رز ویسح تیاق

 | ورتالاپسا

 ۰ (سویالقتسا) یهلابط یرکیدو ( هناید ) نالوا

 «یساسیلک رو ییا لدبم ندرادبعم شفلوب صوصحم
 بارش «یهامدیص «یراهش رافیاج وسنم كونو كپيا

 قلعتم هی هریاسر 4 یعای جا ؛یغاب ت اب وبح

 یردجاباق یلدروک وک هد راوحو راک تااتشنا

 ۰ ردراو او یی ا ولاا یا

 6 هدن را وح

 كنايلاتا یا ام 7|

 بول واندنن ویعیبط ريهاشم ی 8 ال :

 «شغوط هد (ونایدناقسا) هدنسیدالیم مرا ۹
 ویسبف «ه هیعیبط مولع .ردشع | تافو هد ۱۷۹۹ و
 راتقیقح قوحكت قلعتم هناا ويح ید هدر حو هب ایح ول

 قوحر كنەييامع كلام هلا ايل اتا 6 یک ییدنیا تشک

 بش ۶ رلیش عفاد قوحرب «قردشالوط جد

 ) فا

 . ردح زام هنسەنسلا اوروآ a اا

 او وادنابسا

 «عقاو هد ع هزبم ولڀڪ 4 كنیلرب «بوسا وا

 .ردشقا نیز ب ییس هناخهزوم ( اب

(Nueva Esparta — یی ( 

  ) (Spathi)عج هربد هدقلد وان رآ : ۱ ۱

 _هدنسهرآ یرخوا هللا ناصبلپا هدنغ

  ایحالاد كارتس وآ(502101۲0)
 را هنلکسار روش رایت سرش

 هدنس ونح قرش هزمولیک ۱۰۵ كل (هراز) «بولوا

  بتکم « یسیلاها ۱۰۰۰ .ردعقاو هدنحما كیوقرپ
 1 هنانک ند رش یر هدع دق نامز «ینیلمما راد «یسدادعا

N ر) كنهیسورپ (Spandau) 

 ره مکتتسم رب ڪپ لابا (ع روب

 ۵ (ناینلقوید) روطاربیا هیصق ییدمت « بولوا هدنر
۳۰۳ 
 كار
 وا

 ینیدل وا شا اش هدار وا هدنتس داال خر

 ۱ وا كعد « یارس» «هلکغا س



1 
٤ 
٤ ۰ 

RAID 14د  

7 

۸:۹ 

 سج «قرهنازوا یرغوط هونج هکدنبک یرغوط | سحم هنیرلوش هقیتلوب .ردعماج نیلاها ۲۷۰۰۰

 ۔وکح «یسافشلا راد رب ؛یسهعلق مک رب نانلوا ذا
 | لوتهلیاج وسنم كږیاو كوب «یسهقیرباف هحلسا دناع هتم

 .ردراو یرلهقرباف قایوقو
)SpPanheim)مابناپس نیر كنایسو رب  | 

 رب ندا لکشت هدیدالیم نرق یجتنوا .بولوا هبصق

 . ردشعا روهظ یرلکب هرد ضعب هلی "

 ۱ ناسا
E 

)EP4816(یبونج برغ كناب وروآ  

 كهریزج هبش كوي عقاو هدنس هش وک
 رکترو بول وا هعطق رب ترابع ند_نیظعا مسق

 . رويدا لیکشت یتسهریزج هبش (ایربیا) ربارب هلیسهعطق

 هلهحو رهو هج هیعیبطو هیفارغح لاوسحا ریکترو

 هیسایس تاعوقو زکلای «بولوا یه راپ ر كناياپسا
 رهو ؛ردشعا تمدخ هنسمک هنلاح تلود رپ هح رآ

 .هسا راو قرف ردق هبهح رد رب ید هح اسل ردق هن

 یخدهدننی یرلتهج ضعب رکید كنايناپسا قرف و «هد
 (دق هنن وتب كنه زج هبش ییعب ههعطق ول .ردەدقغلوب

 « ب رغه » ندنفرط رایان وب «بوایربو یا (ایرمیا)

 و . ردشفلوا هیعسن (ایاپسا) هدع و (ایرمسا) هلیسانعم "

 « برغم » هنن .هدهسا لوهم یسانعم كنمسا ك وص

 هک رب هدنناسل قساب یو ربا ردا تلالد هتتسانعم

 .ردلقح ىس وا
 ۔ رو ایاپ۔ا س ,ییهحاسمو دودح «یق وم

 لیک-شت هریزج هبش رب لکشلا عیرح نامه ریارب هلریکت

 ینع) ها وروآ ندنتهج قرش لامش نکلای هک «روبدیا
 (هنریپ) یخد یطابترا وب _«بولوا طوبرم (ههسنارف

 ؛هلکما قیرفن لابج ةلسلس رب مسجو كسکوب, نلید
 ندنهج و «یک ینیدلوا طاح هلا وص یرلفرط راس
 .ردهدنګح شا ربآ هلرا ودرپ مسح اتداع نداوو روآ ید

 هونج «بولوا شبنک اهد هدلاش ند نتهج قرش

 كردلیکج یرعوط هبرع لحاس «هک دلنیا یرغوط
 زود اهد یرلاحاس بغ . رویدنا لیکشت لئام طخ رب

 طی رکترو تی مسق كلحاس و «هدهسا

 «هیایاپسا رااحاس یهدن ونج و لاعت زکلای «بودیا
 ریکترو لهجو و .رددناع هزیکترو یراهترواو

 لک همای زب لیا درا ر

 هنارلطسو یمه ونج لحاوس .رودا زاربا

 ب سا

 وا جد كناش رفآ هک (ردبا لکشت نور ر عساوو

 هنورب رب هاشم اکو ینیدناز وا یرغوط هلامش هداذح

 كرهدا برش هدهح رد كحهدا طابترا تسک نامه

 یزاغ و هتس نالوایعس و ه زنم وليك ۱٦ کلا هدن رند

 هلا هتسنارف الامت ایاپسا ۰ رویدیا ات

 اا رحم و ( هلی سهلتسلس هنری دوخاپ )

 رع هنب ابع <( هبزفروک هیوقساغ دوخای) هلا |

 رحم هنن ابونح «هلدودح ریکترو و یسالطآ طرح

 یخد اقرش «هلریکد قآو یزاغوب هتتسو یساللتآ طیحم |

 ی دنع كا الاش . ردطامو دودسحم هل کد قآ هنب
EEO EGE۶۵۰۶۷۸۰۲۸۵  

 -وه) یسهطقن نانازوا هدایز لا اب رع ؛هدیلامش ضرع

 ؛هدیب شلوط ۱۱۳۲۹ ۵" ؛بولوا ینورب (هناینر

 (فیرط) یکهدن زاغو هتبس یسیضارا یاصقا ًابونح

 ؛هدیلامش ضرع ۳۵ ۵٩ ۹۳*4 ؛نولوا یسمریرح

 (زورف) کهدنرفروک نویل یسهطقن دتا ید (ةرش

 لول ۰ ۵٩ ۷۲۰ ۰:بوللوا دوو ( جاخ ) ینعب
 یمطعا ضع نالوا هب ونج ندلامش . ردعقاو هدیقش

 ۱۶۰۱۲ د جا لوک نالواهب غ ندقرشو ۸ ٩

 6:46 1۷۲۵ ی دیس ةا بول وا هزتعولک

 . ردهزنمولیک عبرم

 اريا .ندنغیدلوا هزنه ویک عبرم ۹... ۰ اب رقت

 یرکتروب یرادقم زا نا سس ب لس هرب نح دیس

 ردشعش ود ه ان اپسا جد یعست هح هدایژ ندنسدس شو

 هدنسس راق تلخ سهام لحاو سس هد رک د
 ناتو

 ی هدنسیژ راق یسهب غ لحاوس اشرف آه رلهطا ( رایلاب)

 هدلاح ینیدل وا باسح لخاد ید یربازج (هب رانق)
 عبر ٩۰۷ ۷۱۵ یسویعطس ةحاسم كتتلود ایناپسا

 كنل ودا و روآ رییس و تلود و «هلغل وا غلاب ده زم وایک |

 ؛جورو جوسا ءهيسور «قرهنلوا دع یسیهتل |
 رکیدو كح وک ندهسنارفو اینالآ «ناتسراجم ایرتسوآ |

 ری عن ره اسایسا مو .یرلغاط « یسعیبط کش

 هل رولا س حاط هدن زلنب 6 تول وا تراک ندلغ

 ۰ ردعءاح یرلیداوو رلهو وا كت سکوت اط ۳ شرا ۱

 هرب ندر هسا لحاوس نانلوت هدنس هعب را فا رطا ۱

  رلعافت راون یراقامربا هاب راربنو «ردیا طاطحما بسک
 رزاعوب راط ماط و قدر« زاق رلفاتب ن رد هەر



 ب سا
  عاشفترا اعم هلریکتروب كنايناپسا . ردرادعا لیکشت
 هرکص نده ره وتسا « ولوا هرم ۷۰۰ یسیطسو
 یرلغاط تسکو كا .ردیسهمطق عفنرم كا كن او روآ

 یاهتنم هلی بس هلساس ( هت ريد ) نالوا هدنلای یاصقا

 یسالسلس هنر .ردیسهلسلس (هداون) نالوا هدنبوتج

 ییدن روڪ هدنلکش راود مسجرب ندنفرط هسنارف

 3 ته صوصتا لو ف ا ات
 ندنفیدازوا رااوق قوح رب یغوط هبونج هدنس

 كنب رلغاط هن رپ رلتیعضو لکش)افلتخحم یرافدل ] كرلت و

 عنام و هدنن روض هلسلس ر دم دب یک ندقرش

 (تدلام) نالوا یغاط تكسک وب لا كنداسلس و . رول وا
 ناشلوا ریبعت (وش ) « بول وا هدنغارب وط ات ایسا

 (هداوناربس) «دلغلوا هدنعاش را هزبم ۲ ٤٤ ۰ یسهورذ

 .ردیسهطقن عفنرم كا كنب رلغاط ایناپسا ءرکص ند
 نا LE Og age بلرغ تو
 «بولوا هدنعافتزا هرنم ۳۳۹۷ یعاط (وتزور)

 كنو . ردیغاط یلهرظنم لزوک كا كنسهلسلس هریپ

 وا » ینعپ (سروروس سر) بولوا هدنتهج برع
 ۲۳۰۰ ید كغاط جوا نالوا ریبعت «راهریشمه

 : یسهلسلس هل رد . رد راو یرلعاشرا هدرا هدا ر هز

 ردف دن هزم ۰ (هرکبص ندکدک ییدودح هس ارق

 ۳ هه تقع رد هدهس رول رب و دیعر «قردلاعلآ

 بزاوتم هلیس هیلاعشلحاوس كن ایناپسا كل رها عاشرا

 لوق چاق رب یغوط هبونج و رینازوا یرشوط هبرع
 . ردنآ طاب را تیک ید هل رلغاط ریکت رو «قرهلاص

 هدهرو) یسهو رد عقم كالا كنمسق یینکیا وب كەرە

 . رد راویعاقن را هزبد ۲ ۱۷ ۸ بول وایسهو رذ ( ود رس

 تناناسآ بول وال ری|عفترم هرزوا تیم وع یسهنروآ

 یواح ییرلعبنم كن راقام ربا د ویا كەر زج هبشد و و

 یعافترا كنرلغاط ءان هنعافترا كنيمز هدة
 اهد و (اما ردآوغ) هد اش كد ردام «بو وا یالب

 هاب رلعس!(هطاغ) و (سود ع) ۰(لمرلا یدا و) "یسبیغوط
 ند رلن و 9 «روینا و E جوا ط و م هنر رب

 كنه ىلس ح واوب .ردراو یطایرا هیات هلسلسا (العسا)

 ۱ هزالب) یک س دلیلی (سودرع) یعاط كسک و كا

 زابعت ¢ لح كر وصال ب رع « یعب (ر وصتلا هر وم لإ

 «ردراو یعاشرا هزم ۳۹۵۰ «بول وا هو رذ نانلوا

 نانلوا رکذ .ردیغاط یحدرد كنابناپسا هععافترا و

  «(اقتوق هد ارس) « (ودلوت هد اریتس) «(هبولاد
 د رف یسیضعبو سلس یسضعب یک ( ایل وم ارس )

  ندک دنیا عافترا بسک اهد رلغاط قاط رب هدنلاح

 ولادت [)و هدنسهب ون تهح لار وکذم لح «هرکص

  ندقرشدلیعسا (ا روم اربس) هدنسهرآ (هلیتساق) هلآ (ایس

 . (شورآ) ًابرغ «بولوا دتم هلسلس رب یرعوط هبرغ
  .اج یخد ینیراهلسلس (هضارقلا) اةرشو (هنیطنطسق) و

 یهدنمسق (هضا رفلا) ىلع كسکو كا كلوب .ردعم
 ` «ردراویعافت را هرم ۱۸۰۰ بول وایعاط (ه رانلا)

 ارمس) عقاو هدننونح یاېنم كنابایسا هلا هلساس وب

 نالواییافترا هرنم ۲۳۹۸ هدنسهرآ یسهلسلس (هداون

 | اریس) .روینلوب رلغاط درفنم ضعب یک (هغاس)
 كني ونج یایوروآ نوتبو كنايناپسا «هجک هب (هداون
 هورذ تسک وب لا كنون «بولوا یسهلسلس عقنرم كا

  یعافترا هزبم ۳۵۵6 كنغاط (نسح یلوم) نالوا یس

 . هلراق هدنروص یعادنامهیراهورذ «هسلس و . ردراو

 یداو) هلیاحاوس ریکد ۳ «هدلاح یتیدل وا روتسم

 ۲ هوا دین زدق هنبزاغ و هنس هدنسهرآ یسارجم (ریک

 كسل دنا سفن نال وا هطان رغ یزکس ینعی ایسولادن آ قر
 ۲ اا لیکشت ییرایداو لزوک

 «هروکدنتماقتسا و ع افترا ات اه اظ تی رام

 هایم «بوغای قوح روتاب هدنرلتهج ضعب كنایناپسا

 ین دیرلف رط ضعب «هدلاح ینیدلوا لوب كب یس هب راج
  وصو وروق هدنروص رریو ناشن ندنرال وح اقرفآ

 وا .هددسیا یسهلئام لامش یتهج لروغاب كا .ردزس

 دفاسم یک هدنسهرآ رع لحاس هلی ربص كنهن رب هدفرط

 كنیرب چهندنرارهن نالوا ددعتم ,ندنفیدل وا زآ كب
 لا رپ رب رفت یار از تعاتیهلید یافرپا
 نولا ءالس سنا «نوورت آوسادب 3 یراک لب

 ندرااوق ی هدنبنغ یاهننم كنهنریپ .رد رار ایواتو

 ندک دشل رب ید هلی رهن (الیس) «ك رەنا یاهرپا (وینیم)
 ینیعقرب كنسهیلاش دودح دریکتروب یسارجم .هرکص

 .رولیک ود هب یسالطآ طییحم رح «هدلاح ییدتیا لد

 دن ریپ ‹كرەلك ندنرلطسو كنااپسا یعامریا (وریود)
 ددعتم ننپا ندنسهب وج ا یس هی ع تهح كن ی

 ۱۳ سا تدمر لا دنا قولقا

 - روت هه رکص ندقدقأآ ا ریکتروب ها ا ایسا

 .روایکود هب یسالطآ طرح رڪ ها لود هرات
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Eاف شوت 7  

 اا هدنب رق دل

 يدوب

 یوص «ندنغیدوروق نب زای یسرثک | كرار نیلس

 یراهلسلس (هداون اریس) لا (ا روم ارمس) ا 2

 ندا اورا یتیرهو وا وا كنارس ولادن آ هات را ۹

 «هددبسا 03 هزنم ولیک 1 یسارج ك(ریبک یداو) "

 قامرا رب لزوک و زود خاص هنافسریس ردق هب هیلینسا

 دوب «بولوا ی6 لا كنیرابنا ایناپسا «ندنفیدلوا ر
 «قردقا یرغوط د ییونج برع هدعبو هبغ ندقرش
 نک ندنحعا كنەطان رع .رولیکود هب یسالطا طيح رح

 یہیلع ینیم كنیراعشا لزوک ردقوا كيرع یارعثو
 ..ر ول وا بصنمهغام ربا وب ید ی ره (لینح)نالواشفل و

 نلنک ود هریک د قضا ندنسهب ونح لحاوس كي ای اپسا 3

 كا كرلن وب «بول وا دصبق یرلارجم و كحوک كى راربم :

 اوس E (هروصنملا)و (دس رطایداو) یرلک وب

 كا كنب راربم ایاپسا نلیکوو د هریک 1 ند هیفرش لح

 مسق تنسهلسلس هنریپ ءبولوا یعامرا (هربا) یک ویب ۱

 یرش كنیطسو یایناپسا لولو دوام یسیقرش
 هی ولاطق ها نوغاراو جم كن روض لی لام

 یسا رج . رو دا هطاحا هنحشا یسهضوح ییرهطخ

 یرلک وب لا درلنوو ءبولیکود هر کد قآ راربب

 وط اهد و ( را والداوع) نالوا بص

 -ربا (هروق-س) و (راقوح) هلا (رایالایداو) یس ےع

 ی تک | دراربن ناقآ هدنتهج و هل رلن و . رد رلقام

 شلپاب نوک ما ی تارا یس ندنفرط ط رلب د عو رللامور

 . لرد روپشم هل رلدس ا

 هلا ایاپسا هرزوا ینیدلشالک ۲ ندنالپصش ون

 .الطا طبع رح یمطعا م.ق ثنسهرب زج هبس رکنرو

 | قوحر ید هدن ونح تكغامریاو . ردهزبم ولیک ۷ ۵ ۰

 6 یک ینیدلوا لصاح تاب ب ویح E یادغب لک ۱

A1 

۱ 

 پب س |
(e)یرغوط هع ندقرش بول وا هنسهلام ىس | نوزوا كاو كوي كا كنهریزج هبش یغامریا  

 . ردراو لوط هزم ولیک ٩۰ «بولوا یرب

 هع ندقرش بودا ناعب هدنرلطسو كنایاپسا |

 -روپ «یردلآ راربن غاطرب ندلوصو غاصو «قرەقآ
 طبح رحم هدنکوا یربش هنوبسیلو «لخاد هریک ق
 یسوطاهدو (هنابدآوغ) .رولوا تصنم + یسالطآ ]

 بونج كنيطسو یایناپسا ید یغعامریا (هاییداو)

 ههانایرج یرغوط هبرغ كرءدیا ناعبن هدنسق قرش |
 یرغوط هونج .هرکص ندقدلوا لخاد هریکترو

 طخ هدا تلود يا هدهفاسم یلیخ ر «ك رهب ود ۲

 .رولیکود هب یسالطآ طيح رح هلا لیکشت یدودح "

 ی شا .هددهسا نوز وا یییخ یسارج هلهح و و 1

 جا «ورود «وینیه هدیروص ر یزاوتم نامه هح وتم

 هبش .روینلو یرلهضوح ریبک یداوو های یداو
 وا عبا هنس هام رکو نا یمسق قرش لامش كنهربزح
 كن و 1 ییدشسا لیکشت ییسهضوح (هربا) «بول

 یتدیردطخ (هیس )و (هیسنلب )یک ه دنس هيب ونح تهح

E ECلیکشت هضوح كح وک کیا عبا  

 یرارېنو راط كب هسیا یرللام بونجو لامش .راردیا
 . رد هصیق كب

 .یساوه و ملا

 و هدنسهرا یلاش ضرع ۶" هلا ۳۰ ی
 .هریززج هبش ایریا یو ایاپسا بس

 ا
 كش رلغاط هد هسا لدتعم یساوه هرزوا تیم

 تاذرلتحا قوحك هحاوه یعاشرا نزیطس و ییعضو

 رمک یداوو هدنلحاوس شر بت ودجح «بودا دیل وت

OEEیر لع" وم شب هد دعقن ره لاع 9-5 دنرلطس و  

 كنب راه سلس هدا ول و سود «هب رادو ا هاس تاغ

 یسیطس و دح ك راز دک هح رد ه دنس هر وح

 راق هدنروص یعاد هدنرلعهوم شک ۱ كنهنس یراهورذ

 ا هدنروص فلتحم ك وار وغاب .ردروتیسم هلا
 تیهح هتلتسهاسلس هری - یه هدنسدلام ۹ یوغ

 هدنراهطخ هجلاغو ایروتسا «قسا نالوا هدنسهیلاعش

 «هدلاح یییدخای ر وغاب هدا ز ندهزمم تعکم کتا یونس

 رادقم هدن رلغاط كسک وب زکلای كنیطسو یاییاپسا

 تقوره یرالع نالوا قعلا ها «بوغای روغعاب قاک

 كندهلسلس هدا ون .رارونل و هدننلا یدنفص ندقلقار وف
 یدلاح ینیدغاب روغاپ هحفوسج| ید هدن را

 ر وغاب ناغای هدنسدا و رک ید او هلیلحا وس کد ق 3

 وا 1

 كنايناپسا سس .ینورت عبانمو و و تال و

 وصخ «فلیسح یالتخا تكن.نضا را تیعضو هلیسا وه

 ءدیطسو یایایسا :بولوا تل یه را تا

 و جاو «رول وا لصاح یند ججرب لتیلک هد هیسنلب

 .ردا لالخا یتساوه كناروا لوضع

 ك یرللاقتر و صو صل العو یره ورم كنایس ول

 ءادن 1و هیس ص

 كب ځد یرلبارش هلیغای نوتبز «یک ینیدلوا روهشم
 جد یشعاق ۱ هد رلف رط وب . ردل وقم كىو قوح

 لزوک نانلوا رهیعت (سوتم) علت همای و ا

 رم جا كنایاپسا «بولوا قوج یرلن ویف یلیغاپپ



 پ سا
 .رونسبرلیروس وچ كب هدنرلاعرم نانلوب هل رک دن
 یراربغیص كنم راهطخ رودامزتسا هلا هچلاغو ایروتسآ

 راتآ و .ردروهش یرلتآ هراوات هلا ایسولادن او
EESتار هیمالشا  

 ا توت ای ایسا دان دعم . روش وا نادا و زار
 «ربمد هدنفرط ره «ب ول وا یرب نکن ز لا كاب ور

 ترثک یرلن دعم نوتل او نوشروق «شموک «رقاپ

 وب ندشامز راب عو رایلامور او یدقغل وب هرزوا

 کید «هدهسیا شلراقیح رلن دعم قوح ك نانتکلم

 نیل تشیلاهاو سنام كراو نر الت
 .ردهدقمام هل وا هدافتسا قح ندنورت عیانموب نالوط

 كنايناپسا س .یهذمو ناسلو تیسنج «یسیلاها

 ۱۷۲۳۱ ۲۵۶ یار هل رادطاهبراقو رایلابیسلاها

 لویاپسا یسالج كرلن و بول وا ترابع ندس وش

 هنیهذم كيلوتق یسهغاک نامه و بوس هتتیسنح

 یکسا كنموق ( ربیا) یکسا رلویاپسا . راردعات

 رایلامور < رایلحاتراق <« رلیلهکینف یرب ند راذامز

 نالوا عقاو هلرلبج ز و رلیدوپپ « رلبرع « رلتوغ
 «یرلناسل «بولوا موقر شلوا لصاح ندنرلطالتخا

 نال < ۳3 هج ریکتروب و هال تا هجا رف

 ناو روت کس هدلیاپنا
 ندیعناسل ضوصا لوو ندنرلناسل كماوقا راس

 ۰ رد دل وتم ناسا

 می راس . ید زاو ید یر یو دوش اد

 رالویناپسا .ردلی یخد یرلنایدا ؛بولوا لزوکو
 ابدا ءارعش قوح ك هدنرلحا «بولوا لاعفو یکذ

 «هد دس شمش لاجر ریاسورلناد وپق روهشم ءراماسر

 تراهم و دادعتسا تقو ر چ هدعیانص و نونف

 رک یشراق همالسا لها لرکو «رلشمهمزنسوک

 . ردرلشع روک شکنوز و راو وخ كب هداشمآ

 كنايناپسا هطویاپسا نالوا یمسرو یدا ناسل مولا

 ( هلیتسق دوحاپ ) هلاتشق يي و یکسا عقاو هدن هنروا

 دشت 3 ید هدایسولادآ «بول وا یاسل

 ای ولاطق نالوا ترابع ندنمس یلامش قرش كنهربرح

 یناسل (نولاطق) هسیا هدنجشرب كنوغارآ هللا هبسنلپو

* 
 0 ہد

 «بولوالفرف قوج ند هل ویاپسا هک رد

 اب (لاس وو رب) نانل وا ملکت هد ونح كندسنارف

 | هدنسهش وک یی رغ لامش كن هرب زج دبس .رودا ترش

 نام ر دن اشم ا ریگث روب یجد هد هعلاع عثاو

۸۲ 

 نر هنن د ودح كنهسذا رف . ردهدگفلیوس

  هسیا هدنتکلم قساب عقاو هدنساهتم كنبزفروک
 یرللوا قويسا ةيقب كنسیلاها يدق كا كنابوروآ

 . (قساب) نیمزکب هنموقرب چھ كناپوروأو نالوا ظوح»*

 یرلقدلوا نویلم عراب رنو « بولوا نکاس یوق
 و ق .راردملکتم هل راناسل یدنک ناالا هدلاح
 .. هلی وقرابتکمو هللامز رورم ید ناسل جوا نیغیدیاص

 مهم کان هلن وی ایا نالوا یدا ناسل «قرهنل وا عفر

 هک ردیلمالد ونوا یدیساروش ۰ رد رس همش یکحهدنآ

 امد[ ها را وا ا یهدایناپتسا

 ۱ هنا لوی بسا هدنح راخ كىا وروآو كناياپسا

 یاقبمآ هلیظما مىق كنیب ونج یاقبرمآ بولوا ماکتم
 . رده دگفلیوس قال لویاپسا (RE هدیطس و

 «بوقيح ندنلا كمالسالها ایناپسا س .یاهسشت

  ییدربک هنلاح تلود رب « قروهل وا یربآ ندریکتروب

 یس رکا كرلن و «بونلوا مسقت ههطخ ۱۶ «تقو

 ورد هاو و ابو اا .امدقم
 هنن ځد هدنعب «ندرقدلوا شقلو هدنلاح تلود

 نوا و . یدیشفل وا ماود هنن رادیمم هيمان « تلود »

 یدیا 9 سا یرازک نم ها هاب ترد

 یزکی ح هطخ

 دیردام هلیتسق یکی
 سوغروب هلیتسق یکسا
 زوباداب رودامرتسا

 نويل قلود نويل
 هيت وروق هچلاغ

 ودایووا رلایر وتسآ
 و ابلیب تكلم قساب
 هن ولیماپ قلود هرا وان

 (هلسسازس) وفا رس لود نوغارآ
 (هنولس رپ) هولسراب هب ولاطق

 (هیسالب ) هسنلاو قلود هسنلا و
 (هیلیبشا) لیوس اس ولادت [
 هلاپ یرلهطآ رایلاب
 هلاب : یرلهطآ هي رانق

NEY DEقردنل وا وغل مسش وہ هدنګ رات » 

 رنو هک:ردشفا وا میسفن هلايا 4٩ یتلود ایناپسا

 تایمق «بولوا یممع هلسیعسا كنب زکرم یسیرثکا
 هل رادهیحطس هحاسو یراقدنل و هدن رلغناخ ندهم دق

۱ 

 تی بس OO E یا ای نت ی ی یا و ی شات تی تا یک تی اش ی یک ی ی ی ی ی O نا یا O ی تی ی ای یخ ی یک ی کی یوم سس سس



 et ا

 ب سا ۸۳ ب سا
 روبشم هرات كناياپسا س . یرلهبصقو رهش یاها هرتمولیک عبر و

oA ۰۶ ۷۹۸۹ ۳ 3 
 لئات هتب روم ر هداعلا ق وف هدیاق و هیهالشا و | ‘TA “3۲ ۹۹ ¥ لائر دادوح 24 *ا مع ۱ 0 3 For TAO 10 ۷ هدل وت 1 یسیضعب ك رلذ وب بول وا یرل هبصق و رهش قوح ر

 ندنحارخا كرلبرع ضوح ك ران و . 2 ۲۲ ۸۰۵۹ AV ۳ هقنئوق
۰ 

 هد اد رز ل ود 3 ف ر نسل اها «بودا ید ۹ ۳ ردناتاس ۹ و + ۰ 5 ۳ 1 ها ۰

 2 RN ۳ ۱۰۸ ۰۱ ۹ ای ووغس .ردراو یسلاها ٤۹۰۰۰ قحآ نوک و كنەبطرق | TEA NER او و ۷۱۷۷ ۹۳ وه 0 وينو نعول I نالوا شفلو یزکرم كسلدنا «بولوا عماج داع | 0 وغدا . |[
 حدا ی روس لزوک كاو كوب كا كنااپسا م ویلا 1۹۰ ۳۶ ۷ AAT هاب وآ ۳

 0 3 1 ل .ردراو یسیلاها ۰ «پولوا دی ردام نانلوب ۱۸۹۵۰ ۸:۳ ل 7 .ح ۱
 Es e «بولوا ی رپش هن ولس رب ه رکص نددب ردام ۱۴ ۰ ۱۱۳9۸9۰۹ زوی دا 5

 = LC Eri AIGA ۱3۳۳ OO E E ۲۲۵۹۵۳ ۰ ۳ سرساق |
 سو ۰ ی
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 ایایسا س . یسهیرګو هبرب هو «یسهیلام ۳ E ودیووا 3
 یسهیموع نوید «بولوا یساربل یلنامع نویلم ۷ BATI هیاقسیب ) ےس یتعب قنارف نویلم ۸۵٩۰ یفراصمو تادراو كنتلود ۱۷۹۰۹ ۱۸۰ اوقزوپیک ۱ ٣
 یسونس ضئاف كن و و هقارف 1۳۲۰۰۰۰۰۰ ید ۳۱۸۰۳ ۱۰. ۰ هرا وات ۱ ح

RES 
cr, 

 E ااا .رولوا لاب هقىارق نویلم ٩۷ YY ۳۸۵ ۰6 4 هسوغا رس ست :
 ناکراو یرلطباض هدهسیا شکافجو روسج تیغ ۲:۸ ۳ ۱:۸ رک ورا رد کا : 2 ET ۲۰۲ ۰ ۱۰ 5 هقس وه 2
 هوو مو 65 هد هب ولطم تروص ینیه ترج AoA ‘4Y 4۱-۷ هن ولسراب 3

st.۰ هل ورح  
‘oe 9 
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 یسج رب زکلاپ كران و . ردن رابع ندیشک ۰۶ ۳:۳ ۷-۵۹ EEE هنوغارت ] ات هد رف س لاحو ۱ هد رطح لاح یسهیرپ ۲۹۰۸۰۳۰۰ ۳ ۹ هدیرل ( ۵ نت
 هارد رم ٩۶515۹۸ و یواح ۲۱۳۰ ۶ 6 AF هطیسلا / ییوط 4٩۲ یعوچ ءارلن وب بول وا ترابع ا افس EAT ۲ هیسیع ۳ ۱۳ ۰ اعج :ندنسیک نکلی ۸ هلا رواو ۷ ۲۳ ۶ 0: تنقیل آ ۳۹ نا ۹0 A۳۹ ۰ نولتسق | لح " یس هر هوق .رونلوب هدایناپسا یروصقو هدناکلقس ی و
 1 طاب 4 رج

 E EER أ ۳۲ ۳ < ۱۳ ۰ نایح و «هد هسا ندنرلشملاق یرک دكا كس رلتل ود اب ور وا 8۱۸ ۶ ۷۳:۹ هقلام [ ت RSC r ۳۵۷۰۳۰ ۰ ۰. ۶ هی لا بت ردم اساسا دنا نا وا NARE e7 .ء ۰ ۳ ۳ ۱
 كنيقرت بابسا راسو هفراعم یشن هدرلنفو دل وص ٩۰۱ ۰ ۱۳۷۷ هبطرق (

 لوا هنس نوا «قرهنلوا تربغ هداعلاقوف هنلاصح | ۱ ۳۲۳۹۸۵ 1۰ ۳۸ 9 هولک وه ۳ PS ا .E | ۰۲۳ ۷ ۱: ۳ : هیلیبشا 3

 ۱۰ هداباپسا «هر وک ةو كاسا نانلوا ا رحا ۰۳۱ Y۹ LEA سیداق ه

 a نیمعلا راد ۷۷ «هیصوصخ بتاکم ۱۲ «نوتفلاراد ۱ ۳۰۹ ۲۰ ه ۰۱5 ۰ یرلهطآ راگلا ۱ =

 می ایا بتاکم ۲۹۰۲۸ و ۳۰۷ ۳ ۷ ۲۷۳ ۰ یرلهطا هیرانق 1 هی رح یتاکم 1 ءیرلبتکم حیانص ٤١ تابلعلاراد و ۲ 

 فراعم بول وا داع هبناکم یک رب كنادراو ,ToS ۲۲۰ ٩۷ ۰۵ ۷ عج 3



 پ سا
 یسهینفو هيلع تایعح .ردقنا رف نویلم ۲ زا

 هناهتک 4 ۸ هدایناپسا .یدا هدنددع 1۲لوا هنس ۰

 .رددروج و

 «قوماب «بولوا یرک ك نالا هدایناپسا عبانص
 یک نایتخمو نوباص «هللاجوسنم ضعب ندکیاو كون

 یرادقم كرلنو یدهسروتلوا لاعا داوم ضعي

 تیافک ید هنایفرص یلخاد «بولواندنلیبق تاب رح

 تالو صع ینور ںابسا هعاشب كتکلم و . را

 ۳و راند داخو ندا و دی را

 «بارش :یناپب هللابوبح راسو یادغب هجلشاب یتاجارخا
 ره .ردرصحم هره ويم راسو موزوا وروق «نوتز

 .ردهدایز هدنتدسن سخا رب ندنناجارخا یالاخ دا هدلاح

 لیسه ر ینربغ كنيلاها و قیوشت و هناعا كنم وکح قم 1

 ندفرط رو رشکت هنوک ندنوک راد راف ندفرط رب

 هیلقت بایساو دی زب هیاویحو هیضرا تالوصحم یخد
 تاحارخا هلا تالاخدا «ندنغیدلوا

 .هرددنلازآ دعک دنیک تواقت و نالوا هدنسهرآ

TALبولوا اس  

 ین یرلوب ۶ :ردروباو یس ۶۲۱ درلتوپ
 یرپش دیردام موسیلا «پبولوا هدقلافوح هكا

 یکهدنسهیفرشو هیونحو هیلاش لحاوس كتکلم

 یحجربو یتختیاپ لریکتروبو لیسه كد رادلکسا كوي
 0 002 ربمد هلبا دولل نالوا یسهلکسا
 که دنرلطسو كنايامسا رلوب وو
 ۔ هلکسا دف رط ربو هلتخیا ندفرط رب ید ینسی ثکا

 ایاپسا ندنحوا ییا كنهنربب .ردهدکشا طبر هلرا

 هی رلوب كناپوروا نوتیو كنهسنارف یرللوب ریمد
 نا زا وس روا طابرا , تب

 یک لوا ا لادسو رالودح هدن را

 هدکلدا عیس و

 یسهب راجت

 زنکا نوجما ی

 رار
 یرالودج یلیخ كحههبا لیست ینئافس

 لانق یکهدهلیتسف یرلک وی كا كرلنو «بولوا یخد

 نوزوا كب ناتنلوا ریبعت (لایرمعا) هدنرهن هربا هلا

 عام یا اس اشونو

 . ردهدکشا لیمنس: ییت رام

 او روا رامدقم ای ات الا
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 راس ه لتجف

 صوصخاییعو ؛شقلو ندنسهربو هرج لود كوي
 فدک ندنفرط رالوییاپسا یرلفرط رٹکا كناشمآ

 !دنعب دا وا ش «هد هسی دبات وچ كن یناکلقسم 1 3 و هل در | رج

۸۹ 

 دكرارهش د وب

 - اش رمآ ؛نولوا راچود هفعض تلود وب هلئامز رورم

 تلود ررب «قرهریدلاق شاب یرب ره كتاک امس یک ہد

 .درافرط راسو هداقبرفآو ایسآ «یک یراقدلوا هلقتسم
  ییدشو ؛شیقیچ ندنلا ررب ررب ید یناکلتس نالوا

 یسهرضاح ت اک اسم : ركشا یناکلتسم زآ كب 0

 ینیدلوا شا طب ض هدنلحاوس كناصقا برغم

 جاق رب نانلو هدنجما یزفروک هنیکو رارپ كج وک
 3 (هب وق) هدن ربا زج

 ۰ طع رح و (هنییلف ذ) یکه دن ر کد نیح (وشرو رو)و

 ندن رهطا (هناپرام) و (سوالا) «(هنیلوراق) هد ریبک

 لا كناشمآ ندهطا كح وک

 یسدیعطس ةحاسم كنعوسج كرلن و .ردت رابع

 ۸ ۰۲۳ ۳۰۰ یسیلاهأو هرتمولبک میرم 4۲۹ ۰
 | تفت روا ریسوفت

 یسهیخ را لاوحا

 لا كرلنامز ییدليهدیا طبض كرات یسهریزح

 وا ینکسم كموق رب فورعم هلیعسا (ربیا) هدنسیکسا

 یایسآ موقوب .یدیا مولعم هلیعما (ایربیا) بول
 ء دقلا نم «بویلوا ندهینایرآ ماوقا ناک ندیطسو

 هد یاب وروآ نوتپ هدواو «شفلوب هدا وروآ
 كن هينایرآ ماوقا هدعب «نکیا هدقماشای هدلاح رب قینغاط

 یرلقا الیتسا یی وروآ ك را(تاک) نالوا یسهلفاق كليا

 ریکتروب هلبا ایناپساو هنیرلغاط هنریب راربیا « هنب رزوا

 وا موقرب رواکنج رلن وب ,یدرلشلکج هتسهرب رج هبش

 یرلن الوب هدنبونج كنا اپ سا الثم یرلضعب بول
 هلیجارخا كنداعمو «شلوا لئاث هتیئدمرب هعقدلوا

 .یدرلشمالشاب هلاغتشا یخد هلرلتعتص ضعب راسو
 ثبات ند رلّاط مسج هدنف رط ره كناينایسا

 فداصت هنیرارا قاط ر , رام هلا هينا

 ندکسا یاو ل عیانم كناناپسا .رد هدقفل وا

 هلیثق و رلنوب كرهدبا بلج یرایانویو یرلیل هکینف
 خاطر هدنسنهیونجو هیقرش لحاوس كنايناپسا

 .یدرلشعا تساقا راپتخا هدرارواو سبسات رهبصق

 .یدراشمالشاب هکعا هدافتسا ندنداعم نانلو هلت رنک

 ایداقم هنیس ٩ راما یرد ك ( لابی ۲) روپشم

 تكنابایساو «ماریسیضء» ندنما وقا ربپا «قرهشایوا

  هبش ریگتروو ایناپسا س .

 ۱ اب شض#) شم

 و اس

 تی ٩

 . یایاپسا ناید ( اس هلادا) مویلا رلیلح ات رق ه دعب

 ۱ هد را روا ها لوخد ید دن رلف رط 2 كن ونح
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  2 Aپ سا

 لابینآ یلغوا «هرکص ندکدتیا طبض ینیرارپ قوچرپ
 ۔یرایا یناحوتف ربارب برام واقم لتدش ر (رسا)

 نوکسم هلراینانوب هدلحاوس یتجآو ؛شمرونوک هب
 «ندنراقدنل وب قفتم هلینیروهج امور رهبصق نالوا

 هبصقوب نوا سک ینیذوفن هجاروا كنامور لابی |
 هدنسهرآ رلیلحان راق هلرلیلام ور هه دا ضرعت هر

 هنتیعم لابی او ؛شاحا رلهرام روپشم نالو عوقو 1

 قوس هیایلاتبا «بولآ یالآ جاق رب لکشتم ند راربیا
 هنهج ره ندایناپسا هرایلامور «ندنغیدلوا شا
 .یدیشع رکوا یتکح هلی هنلوا هدافتسا هد لک رد ه

 قوس هیایاپسا رلیلامور «زالوارول وابولغم رلیلح ان رق
 هلیس هنادرم تمواقم لراربیا تقو قوحرب «هلارکسع

 اش رفآ «لواهنس ۱ 2٩ نددالیم «هرکصندقدشاغوا

 لتق كني راس رو یسهیعطق بلغ رب ك (نویپکسا) یل
 شمربک هنآ یکح درایلامور زربیا «هنیرزوا
 هدتمواقم كرلیکح هرلغاط هدن رلفرط لاعشكناپایساو

 تح ردق ههحرد رب هلئامز رورم ید رلندنا تاب
 هظفام یتیرلیلم ناسل هدرلفرط وا .یدیشغلآ هتعاطا

 یوق (قساب) نانلوب هداروا نوک و .ردرلشلمبهدیا
 . ردلکد یش رب هقشب ندنفویسلا دیش كراربیا سا

 ندایلاتیا ؛بوریو تیمها هداعلاقوف هیایاپسا رلیلامور
 -رب «یک یرلکدتیا ناکساو قوس رارجاهم قوچ كب

 جا رغما هلی رلیدنک «بودیا هل ماعم نسح یخد هرلیل
 هدتفرظ تدم زآ ژربیا هلهجوویو ؛شعا طالتخاو
 .ید راشلنینال ءبودون وا ییرلتیسنح و ناسل یدنک

 «بوشیتی یخ د راراد رسو رافل م قوچرب ند راجما یتح
 ج اذا عقوم «هلغلوا ندرلن وب (نایارت) هلجزا

 كبو «شمشيلاچ توج كب هنسیقرتو راعا كنايناپسا
 هدنن رق یحرب كدالم .ردشئار نارع راث| قوح

 راس كن وروآ «بودبا لوخد هایناپسا قلنایتسرخ
 هدعب . ردشا راشتنا یالوق اهدو لوا اهد ندنرافرط

 نددیلاعش راطقا هلیسلوا راچود هفعض كنتل ود امور

 «هدءرص ی راک دتا الیتسا یی وروآ هیشح و ماوقا اط رپ

 نازاو شی روب یعوط هبایاپسا یرلضعب ند رانو
 رب كرل (لادناو) نک هیاقبرفآ هلرورم نداروا هج

 درلنو «بوشلرپ هدننهج بونج كنابناپسا یقاط
 «یدیشفلوا هیبست (ایسولادناو) یساروا هلتیسن هنسا

 ندنفرط رلبرع بول آ ینلکش (ایسولادنآ) هدمپ ہک

Ae پ سا 
 قالطا هیایناپسا نوتب هلبا لیوح هنتروص (سلدنا)
 طسو كناياپسا را(نلآ ) ندهروک ذم ماوقا . ردشغلوا

 -رب هدنفرط لاعش ید رلاوآوس)و «هدنرلتهج بغو
 ندهروکذم ةيشحو ماوقا هن ارخّوم .یدرلشمش
 ربارب هلیتهج بونج كنهسنارف بولک ر(توغیسیو)

 یلاها هدنفرظ نامز زآ هللا طبض یخد ییایناپسا نوتب
 .اقیح ندهسنارف هدعب و شا طالتخاو جارما هللا

 (هلطیلط) یتعب (هدلوت) نالواهدنطس و كنايناپسا «هلغلز
o BPلیکشت تلود رب مظتنم «ك رهدیا  

 . رد رلشعا

 هدنلا ۵ رلت وغیسیو هلهحو و ربارب هلریکتروب ایناپسا

 «هلیسلوا شابهعل هلاع قافآ كمالسا ربنم سم «نکیا

 وتفو تیبلاغ یرلقدل وا لئات هدفرط ره كنياسم ةا

 كناقب رفآ هدندهع هيما ینب تفالخ هدنسهرص تاح

 ٩۲ و ؛شلوا هیمالسا كلام ةيمض یسیلاش لحاوس

 هدنتفالخ نامر كکللا دبع نب دیلو هدنسب رعه ځرات

 ندنفرط ربصن نب یسوم نا و رومأم هنناح وتف اقشررفآ

 یررب «بول وا رومأم هنعف كناپاپسا دایز نب قراط

 یرادکح ك رلتوغیسیو «هلرت رفظم ینیدنارق هدنسهقرآ

 ید لربصت نب یسوم هدعبو .«هلیلتق ك (سنوفلآ )

 اییاپسا هدنفرظ نامز زآ یلیسمع هباوروآ تاذلاب

 كنهسنارفو یسهریزج هبش ایربیا دو ینعب رگتروی و

 تفالخ هيظع ةعطق وو «متف یسیونج مسق هلی
 .یدیشفلوا عضو هنرطح یتلابا رب كنهیمالسا یامظع

 هرص یلاقتنا هسابع ینب ندهیما ینب كنهیمالسا تفالخ

 هب رغم 2 تاذرب هدنمس| نج رلادبع ندهیما ینب هدنس

 كرهدا لوخد هیایناپسا هدنځ رات ۱۳۹ «هلبا لاقتنا

 يهبط رق و ءعضو هنلاح هلقتسم تموکح رب یتساروا
 هیما یب کهدسلدا .ردشقا داتا تموکح کرم

 ۲۸6 لدهنسب رعه جرات ٤۲۳ ندروکذم حیران یتلود

 ایاپسا هدننامز رانو .ردشمروس تموکح هنس

 یسلاها «بولوا لئات هتي دمو تیرومرب هداعلاقوف

 قرت هعونتم فراعمو مولعو «شثکت یتیدمو تورتو
 هننصعت و لهح مالظ یتفو وا كنا وروآ هلکعا

 روت رپ ٌةلعشم رب هیءالسا تیئدم یکه دایاپسا یشراق

 كت:دم یالسالها سلدنا هلئامز رورم . ید رال رابیک

 یب «هلغلاط هکلرورب نو تهافسنالوا ندنج ات لج

 هدنفرط ره كاپاپسا «پولوا ضرقنم یتلود هما

00 



 پ سا
 كنايناسا .یدشسا روهظ كولم فئاوط اطرب

 ندنسا رقا كسنوفل | لارق لوتقم هدنفف یادشا

 كناياپسا یرتکا كنساسور رلتوغیس و هلا مدآ رب

 «بولیکح هنب رلغاط (ایروتسا ) نالوا هدنلامش یاهتنم

 . یدرلشع | نایت هريغص تموکح ر لقتسم هداروا

 هدنکځ یسهتج اقشار اتداع كنم وکح وب هیما ینب كولم
 ی دل وا یتیمها ر كف كر یراقدنل و و یغیدلوا

 قحآ .یدرلشمهقا دهج هدكم هنلاصیتسا «كرهروک
 هیمانب اروم راویناپسا نالوا شماکح هروکذم لحم
 -لعو ندنسهقرفت كمالسا لها «ندنفعض كنتلود

 ندنرل مشا غوا هر ربرپ كفناوط كولم صوصحا

 عیسوت ینیراذوننو مکح ٌهرتاد هک دتیک «هلبا هدافتسا
 لیکشت قللارق رب هلیما ینللارق (نویل) كردا

 .ارا) یرکیدو (هراوا) یرب ندفرط رکید .یدرلشعا

 روهظ یتموکح نایتسرخ كج وک ییا رکید هد(نوغ

 هنس ۵٩ یرکدروس مکح كشاوط كولم .یدیشعا

 كددنح رات ۶۷۹ ندنس ره می راد ۲۲ ییعب هدنف رظ

 یرعوط هنن رلطسو كنایاپسا یراتلود نایتسرخ روکذم

 هددبط رق ندما وط لولم «ندن رک دشا ماود هدکلیرلبا

 لکشت یی هد رغم «هنیرزوا یتوعد كناذ نروس مکح

 ن فسو یرادکح كنتلود (نیطبامم) نالوا شعا
 یران ایتسرخ «كرهک هایت اپسا هلا هریفو رکاسعنیفشات
 یرلقدلوا شا طب ضو «راچود هتب ولغم رب یعطق

 ۔اوط كولم ررب ررب «هرکص ندک دتا دادزتسا یلام

 «ك رهدیآ عقد یضیردوحو ابو ذوقنو ج ید كف

 5 كناباسا

 قلود نیطبارم .یدیشقا عج هنتلآ یکح كنيم

 هداینایسا هنس ۱۱ كدهنګ را ۵ ٤۰ ندنګ را ۹

 ایناپسا نانلو زانو ندقع ءهرکص ندقدلوا امرف مکح

 كنيطبارع یود نالوا شک ندن رلاوج برغم یرا ےک
 شروش هن هل رهيمەرىتك تقاط هنسهیلط تالماعم

 و تصرف ندیکی رلنایتسرخو لکعا روهظ ىلخاد

 قل ود نایتسرخ رب یجد هداریکتر و هدقلا را وب بول

 ۳ هک دنیک رنو ندنغیدلوا شا لکشت

 .ریدیا هدکعا كلم عیس و یرع وط هنن راطس و

 ۵4۱ بود لکشت یت

 هنیلا كنیدحوم هیمالسا كلام یهدایناپسا هدنخم زات

 یکح كران و هنس ۱۲۷ كد هنګ را ۱۱۸و «شمع
 شا هد ووکالم راتو ؛شلاق هدنتل آ

 اود نردحوم هداش رفا هدهرض

 وسا و تموکح رب هس ینطعا

۸۹۹ 

 ا ۹

 ۲ ۳ سا

 هنیلا كنتلود نرم ینب نروس تموکح هدشک امو

 فتاوط اطر هن ځد هدرلفرط ضعب رکید بوک

 تب یرلکویب كا كرانوب هک «یدیشقا روهظ كولم
 رخ هدرهرص وب .یدیا یرلتلود رجا ینب هللا دوه

 ۱ هونج «كرهدیا اد توق هک د نیک یرلتلود نايتس

 . كنااپسا زکلای تیامن «هلکغا كلام عیسوت یرضوط
 " رجا نیو «شلاق هدنلا كمالسا لها یسییونج مق
 هددعطق وب كل رودنا زانا کرم اش هطان ع یتلود

 E تكناياسا .یدیشعا ماود e مکح

 هدن راتیبیسهریغص لود نايتس رخ نروس مکح هدنراف رط
 جاشاپ ‹كرەشلرب هلیتسانم رلش ربص ناو ع وفو

 ترابع ندنرلتل ود ریکترو 4ا نوغارآو دز ات شف

 نوغارآ ا (هللازبا) یسدخلم هلاتشف .یدیضلاق

 جاودزا نالو عوفو هدنسه رآ (ودنانید رف) ) یرادکح

 توقف بک :كرەشلر ید تلود ییا وب هن رزوا

 هدایناپسا هلطبض ید ییهطاع هد ۸ یلکشا

 و .ردرلشمرو ماتخ نوتيسپ هب هیمال سا تورا

 یند (بمولوق فوتسیرق) بقاعتم ییهیطع تاعوقو
 هقیسکم هلکشا فشک ییاشمآ هلیساغ ود ایناپسا

 یرلف رط رنک | كني ونج یاشرحآ هلا یطس و یاشمآو
 دازباو ودنانیدرف روکذم ؛یک کید هنیلا كنايناپسا
 ءایلیس «ییوبا هدننامز ( تنیک لراش) نلخ كن

 هیاناپسا یخد رارپ قوچ رب راسو كنلف «اییدراس
 كن وروآ یلود ایاپسا روهظو وب «هلفلوا عبات

 شلوییابن ةجرد یتورئو توق «بولوا یتلود ىج رب
 تیعج نویس رکنا کر ندنابهر نیبصعتم «هدوسا

 ذ وفنو توق رب هداعلا قوف هداناپسسا یسهشیپ تنعلم

 هجران ویلم نالوا شلاق هدهروکذم ٌهعطق «بولو

 شا رثکت هدننامز هیمالسا تموکحو یالسا لها

 ااو لتف هلرلت وقعو رادجنکسا عاونا یرلیدورب نالوا
 یتدعم نوتلآ ندفرطربو «ندنرلکدتبا دیعبتو درط ايو

 هیاقبرحآ هنایرسرس هورک هورک رالویناپسا هالیعط قلوب
 للاخ یرلفرط راک | كناياسا .ندنرک دتبا ترعه
 تسدم نالوا شلوا لصاح هدننامز درلبرع «یرلاق

 -ویلم ررب «بولوا تیارخو تیود لدبم تیرو و

 لو
 مر دا لوح رلدع رزم و دی ای و عابو هنا رب و

 اعاو 1 دص نع ی دم را آ كمالسا لهاو

 هدنتل [ یهجو لظ تلظ كن ویس رکنا ایاپسا ءقرهنل وا

 س هجن نالوا شلو ا هدا ز ندب



 ب سا

 رلرلنالم هدایناپسا ندفرط رب راوی اسا
 دیلصا لاهامولظم هراجب هداشمآندفرط رو 8
 كنابدعت و ماظم یراک دنیا باکترا هدنقح

 هلکعا ید یراذوفنو توق هک دیک «یریارضوآ

 وا راچود هتلاهحو ترورضو رقف یرلیدنک «ربارب

 رنکت هنوک ندنوک هدنرلفرط راس كنابوروآ بال
 مورح رانو ندعبندم رانا نالو هدکعا دا
 و ید یراقافن و هنتف لخاد .یدراشلاق

 تاعفدلاب ملا هدافتسا ندنرادقرفت و یراوشموق
 هدن را ۱۸۰۸ هلج زا .یدرلشغا زواح ایا

 رنو یارح

  aوژ) یردارب «بولک بلا «هرکص ند ره را -

 ہا ١ ندنقو وا .یدیشعا.سالجا هک ایا
  68كيسکا هیلخادتالالتخاو تار اغ دا

 -ازبا) نانلو یراهجلارق هدن رات ۱۸۱۹ «بویملوا

 یدصت هک تیروهجو هد رط نا 9/۳

 1۳ راسو هل رارادف رط سول راق نود تقو قوج
 روتشو یلارق ایلاتبا قلهرارب «هرتص ندقدشاغوآ

 «هدهسیا راشعا لوبق لارق یی (هدمآ ) لبغوا كا
 ندهنس حج وا یش راق هرهق رشت نالوا عقاو هلا راق

 هد ٣۱۸۷و ؛شهر و نسافعتسا «نویمهدیا تابت هداژ

 ۔ارق دورطم هد ۱۸۷۵ «قرهنلوا نالعا تیروهج

 لوق هغللارق سنوفل ۲ یشکیا نوا لغوا كە
 تحارتسا زارب ااا سا یر

 هیمالسا تموکح .ردشعا كولس هلو قرب «بودا

 ندنکحی رو تالیصفت هدنسهدام « سلد۱» هدنقح

 هرکص ندنجارخا كمالسا لها زکلای هدقجاروش
 ات هل ر رادکح كدلود ایناپسا نایتسرخ ندا لگا

 : رووا نا ریز هجورب یراسولج خیر

 هلبازیا هليا ودنانیدرف |

 ( زرادکح بوض هتادناخ ا ال
 دالیلا دعب ۵۹

 داليملا دعب ۹ تنیک لراش
 » ٧ ۹ پیلق یعنکیا : ۱

 » ۱ ۸ پیلف یعنچوا

 » ۱3 پیلق یجت درد

 » ٩ لراش یچنکیا

 ( رارادهح بوس هنادناخ نورو)

 »)ِ ٩ ۷۰ 8 پیلف یعنشب

 » \ Vs یول ین وب

 ۳ ۱۷ پیلف یبنشب ا

 -ازیرت وخ غاطرب هل رکسع قوس های اپسا ترانا و كوي

 پ سا ۸۷
 6 ۱۷: دناشیدرف یعنتلآ

 » ۱۷۰۹ لراش یعنچ وا
 » ۱۷۸۸ لراش یعندرد

 » ۱۸۰۸ تراپانوب فزوژ

 » ۱۸۳ دنانیدرف یحندی

 » ۱۸۳۳ هلبا یا یعنکیا
 » ۱ A۷۰ هدمآ یا وواس

 » ۱۲۸۹۳۳ تیروهت

 ) ۱/۷۰ سنول ۲ یعنکیا نوا

 » A۸0 ٩ هنیتسیرق تموکح ها

 »¢ ۱ ۸۸٨ سن وقل ۲ یعنچ وا نوا يص

 gz (Spanish-town ( نو اا
 € یسهبصق لویاپسا »

 كنسهرببک "هرب زج (هقیاماچ) ندن رلهطا لیتنآ كناقیمآ
 -زوا یرپ (هر وق) «بولوا هبصق رب نالوا یکم

 ۱۸ عصم كر ا هدب ر

 . ردعقاو هذي غ لوط V4 ہلا لام ضع

 .ردراو یسیرپوک ربمد لزوک ربو یسیلاها ۰
 ( خان ), لخوا تیم ولوق ق نت

 .اشاس) ندیفرط لا ونایشا N سیسات ندتفرط

 هنیلا كرار لکنا هدهو
 .ردشلو تربش هلمسا یک هدیراق و «هجنج

 یک هدن کد لدطآ كنان وب (50۵021۵) ۱ ا
 هبش هروم « بولوا ند ریازج ) *

r " 

 ۱ «قرهلوا هدشن رف

 شغل وا ریس (اغوالد وغ

 دم كن زفر وک ( لوناتآ) هدنتهج قرش كنسه ر زج
 اش ا تولوا هطارب قلغاط .ردعقاو هدنلخ
 لاشو ۰٩ ییوب نالوا یرعوط هییونح قرش ندیل
 ۔ولیک ۵ یک | نالوا یرعوط هبورغ بونج ندیقرش
 هلیعسا ( هحسا ) هنن هدیلحاس رشت اف - روم

 یسلاها . ردراو یسهب رق حاقر و یسهبصق رب یم“

 دوا را یس4-> « بول وا ترابع ندیشک ۰

 دل رلنوب . راردلوغشم هک اک و بوسنم هنتیسنح
 -اها یسهریرح (هردبا) نالوا هدنتهح قرش ۰
 هدر رک ین رک و .یدراشخا راپشز القاتاس و٩ ی
 و یرلیجمک رنک او یک رک رکاسع كنانوب ید
 -راپی) یمسا یکسا ك (دجحسا) . رد دنسلاها را هطآ

 (مجلدوس) هدننامز هینافع ءرادا «بولوا (سون
 .یدرونلوا ےس

 احیسا
n 

(Spezzia)دیقرش لحاوس ایلاتا . 

 كنتلاا 9 ۵ 2 دتهح 9 تنم

 و رهشر نال وا یزک رم

 A ۳ درک لو یک |



 پب س |

 .ردعماج ییاها ۰ و مقاو هدنسق رژ بوئح

 هیراح و هير نافس « بول وا مالغاص كب ییاهل

 ندیقرش بونج یزفروک ایهسا  .ردیساوأم
 مالغاص تیاف «بول وا دتم یرغوط هب ین رع لاش

 .ردراو ینایل ٤ ظوفحو

)Sp6r ki۔ احر هیسور  

 را 0 «بولوا سا یکسنارپسا

EDهد ۱۸۳۹و «شغعوط هد ( هني وق رح )  

 هدنرانامز هلوقی و ردناسکل او ولواب . ردشعا تافو

 ؛شلوا لتا هترادنسم كوي لا كنود هیسور

 -ور «بودنا داحشا لوصارب یی هدنقح كام هراداو

 تکه نددلج وب ۱۵ ید راد هنناوق كنه
 اون قلتنوف ءافاکم کوو ؛شغا فیلات رتعم راو
 . ىدا شل وا فیطلت هلی

 زا كنتبالو و ۱۳۳۲۹2۵ ) ۱ هاب

 «بولوا رمر هدنغاخس قیروو پچ “چ

 هبیلاعش بع < للاعب هدرلغاط یکه دند ودح دی سه

 براو ص ید درلهرد جاق ربو « قرهفقآ یرغوط

 ۱۰ ءابرقن كرهکندننای كنهجناچارغ «بوبالب وط
 ك (یو ود) «ه رکص ندکدتا عطف هثاسد كل هرم ولیک

 . رولیکو دهنغامربا هنس وب ندنلحاس غاص هدنف رط تلآ

)Spren 20۵1ندن رلخ ر وما الا  

 ۱ لکن رپسا
 هد ۱۸۰۳ و ءشغنوط هدنرهش ( هموتس ور ) هدنسد

 سو لاو را و ایفا غ
 . ردشم زاپ باتک جاقرب ربتعم كب راد هنلاوحا كدته

 هداش مآ ( ) ٩0۲۳۱011610

 ام 1 كلام دلیفغن رپسا

وتس و) «بول وا رهشر هدناب ر وهج
 هزنم ولیک ۱ ۸۰ 2(ن

 ۰ ردشعا تافو

 ۲۰۰۰۰ .ردعقاوهدنر زوایرب(توقیتکن وق) وهدنغ

 كرهش وب س .ردراو یراهشرباف هحساو یسلاها

 (« دلیفغنب رم س | قرش» ینعی( دلیفغنب رب سا تس و)هدنسیش راق

 ۱۸ ٤ ۰ هک« رد راوهبصقرب عماج ی یلاها ۷۰۰ ۰ هلیمسا

 دیزک رم كنهروک ذم تیروهج یربندنسیدالیمے رات
(Speke) ad | 

 0 در «ب ول وا ڊ

 5 دانیح اس ریه ۳ ریلکذا (

  E«شغوط هد ٤  \ ۸٦ردشم | تافو هد ۰ ۱۷

 بولپزاب 9 رس نکیا هدنشاب €٤ ز و هدن رکسع ده

 زو هد۱۸۵ و ؛ شف وا عیفر ردق هنسهبر یشاب

AA 1 پب ر 

 38 هدسرفرش یاق رفآ هلیتفاف ر ك (نوت رو) یشاب

 ؟شمرک هباقیرفآ ندنزفروک ندع ؛بودیک هتایفشک
 هنخاب یدننک ید كدهنحش را ۱۸۲۱۳۲ ند ۱۸۵۷ و

 ندرابکنز «بودا تحایس هنیراوک كوب كناش رفآ
 ءدیشوا لساو هموطرخ . هدلاس ییدتا لوخد

 ید هبدجزسنارف همانتحایسرب لکم ینیدل وا ر

 . ردشه وا رشنو هجرت
 ۱ ور هدیطسو یایلاشا وا اا

 9 بصقر هدنتلایا (هزورب) یک ہدنب رق

 | هدنسیب رع لامش هرتمولکه كنب رهش (وینیلوف) بول وا
 رب کعتس ندیکسا . ردعماج یییلاها ۱۰۹۰و عقاو
 1 بک لراس) هدنسدالیم خرا ۵ ۲۹ بول وا هبصق

 مده ندنف رط (لوب) یجحوا هدع و طبض ندنفرط

 . یدیشفل وا بیرخ و

 ن

Spends ( ) 1 ارا امور 

 رارف هحاترق «بولوا ندنس

 ۰ در ۲۶۱ هالبلا لي هدارواو شقا
 .اسور لالتخا فانصاو را نروس مکح كد هن رات

 راول ندنفرط راقلما هد ۹ «بولوا ندنس

 . ردشلر 9 هحاخ

 ا «م:(تسینای) د رگلوتق ( (Spener) | رپ

 وا یدجوم كنشرط نابهر نالوا
 هد (ساسلآ) هدنتشلدرایه جرات ۱۱۳۵ بول

 رو دی اقع . ردشقا تافو هد۱۷۰ هو «شغوط

 . رد راو یرربا ضعب قلعتم

)Spenser( ۱با رب كنهزنلکنا  

 هناداخ و « بولوا ییادناخ 9

  لغوا اا هدنمسا (سسنپساغ وه) نالواشفل
 . هزنلکنا هدنلئاوا ینرق یجت درد نوا كدالیم تاذ ییا

 ا رالا یتسهرادا نانع ۵ ( درآودا) یجنکیا یلارق
 ..رادفرط هبا (هلازبا) هجلارق «هدلاح یرلقدل وا ش ل

 هدنرلتدوع « هرکص ندقدنلوا قن : دلیارب وزن كنبر

 -اق هن د زن كنلا رق هسنارف نالوایردارب ییهعاارف

 هندوع هب هزنلکنا دل ارق ۳ رک و* «هدافسراشع ار وبج
 .ردشهریدتیا لتف ییامملایموم

 Ba. Spenser) ( — ا ا

 .«بول واندنسا رعش ریهاشمرلکنا

 هد ۱۵۹٩۹ و « شعوط هدهردن ول هدنح رات ۱۵۰

 وطنم ضم هيس هموطظنم جاق ر .ردشقعا تاف و

 . رد راو یراعشا راسو یراورناپ

 | سویدنپسا
5 : 

 b4 ب وسام

0 



 پ سا
 ارح (165 800۲205) ی لدطآ ا

e E 1هلبا ماسیس  
 و ردم نلیرب و هرلدطا كحوک نانلوب هد

 روک ذم «بولوا كعد «قینغاط» هدیات و ناسل ےہ

 ریازج .ردرلشفلواهیجم هلمساوب ءانہ هنب راتیعضو راه
 «یوکناتسا «زونهلاق «زو رلءزونطب ءط و راق هروکذ

 ط وشاقو هبرک «یالیا «یلربما تیکه «هیلارزتسو
 -اهاو رود لیخ هدعدق نامز .ردنرابع ندی رهطا

 یسیلاها هدلاح ییدمش «هدهسیا شفل و ندقم

 یخد یتراجب رکنوس نالوا یرلشیعت رادم اتکیو ربقق
 -وصحم مسا كنبرم] . ردرصحص هنيلا كرارکتحم ةاطرب

 بس [. تعجارم هنسهدام « دیفس رحم ربارح »و هنص

 لحاوس یسهریزج هبش هروم یمما و یتلود نانو
 هسا نان وب هدلاح رب قینغاط هدننرف ینهیقوش

 یرولوق «سوروب « (هجلماچ) هردا «(هجلدوس)

 نیراصوصخم مسا ] ۰ ردشمریو هنیردطآ هنیکاو
 [ .هلیروب تعجارم
 .ارعش امور یکسا )٩00۲1۳702( ۱ دو 1

 <« بولوا ندنراراد رش و ندنس 1

 دهننامز ۵(نایتیمود) و شغوط هدنخ رات ۲۳ كدالیم

 یتفرط ك (نون وا) یشراق « (سولت و)

 (نایسابس)و ؛شعازقر رام قوحرب كرهدبا ما رتلا :
 ضعب . یدیشقلوا عیفرت هب هیلاع دناسم ضعب هدننامز

 .ردیقاب یرلهموظنمو راعشا 0

(Speusippe ) 4اإ ۱  

 A rl پیسویسا ۱
 هدنخ را ۳۷ دالیلا لبق . یدا ید رکاشو ینکی ۲

 «پولوا فلخ ههبلا راشم مکح هدنکلسردم مدت
 م ولعم هدّكت یسیفسلف بهذم . ردشغا تافو هد ۹ ۱

 شفلوب لئام هنبهذم كساروغاتیف قش ۲ « بویلوا د

 نالوا هتمشع هلیععط تدحو تسح . رد ورم ییدلوا ۱

 .یدیشمربتک هضیقن هنس هن ايکح ت رهش یسالتا ۱

 ایا (ایریموا) كنايل تا (8001610) ۱ ول

 هزنمولیک ۱۲۰ كنامور و هدنت) شب 13

 « بولوا رهش رب هدنرزوا یربن (اجورام) هدنلامش |
 ؛یساسیلک رب لزوک «ىسەعلقرب «یسیلاها ۰ ]

 هقیتع هينا ضعب و لوب وص رب ءیسیرپوک كوي رب
 روه شم « بولوا رهش رب دق . رد راو یرلهیش

 .یدیشعا تمواقم هناراکنائ یشراقهنناضرعت كلابین آ

 پ سا ۸۹
 .ردمظثم ربغو راط یرلقاق وس «هدهسیا عساوكب رهش

 .ید رول وا رادا هدن ر وص قل هقود رب ردق هرلتق و نیش

(in1ا Spon )روهشمكا كنايلاا 

 كداليم 3 بول وا ندن راراک هثس

 هدنسهبصق (ییالوبام) هدنن رق (یس) هدنح رات ۱۷ ۷۸

 هدکندنوو هسنارولف «امور «یلوبات تدمر و ؛شغوط

 هدنخ رات NAY < هرکص ندک دا تعنص یارحا

 ا

 ضعب یکیدتیا بیر بقاعتم ینیربرب «كرهدیک هسراب

 ترهشو تیص بسک هلیراهتسپ كنب راهم وظنم ورتایت
 « بودا تاقوا راما هدهیسورب تدعرو : شعا

 .ردشعا تافو هد ۱ هند وع هس راب هدعب

 الع ریهاشم كنا الآ (Sممط») ۱ 4 |
 ځرات ۱۷۹۲ «بولوا ندنس ] 3

 هد ۱۸ ۲ و «شعوط هد ( دوغ رود ) هدنسد ایم

 .ردشعآ تافو

 هنقالخاو ناسل كنویرصم یکسا هلرارثا قوحرب راد

 یرلفل وم نیئالو نانو یکساو ؛ شما باتکرب راد

 .ردشعا سقن یتسیضع ندن را
 یرویس » ین (81۱2۲0۲۵) ۱

 عریچسپسا رب هدیلامش دمجن رحم «غاط
 جافربو كوي جوا هجلشاب «بولوایتتیه هعقجم ریارج
 سفن نالوا یرلکویب كا . ردبکرم ندرلهطآ كح وک

 ہد ع یسهطآ (دنالسب رف یی) هل کید ماو عرس ا

 ( یسهطا ییونج قرش ) هلا ( یسهطآ یلاش قرش )و

 هلبا ۷۰ راهطآ و د رد هدنژرط قرش كن و ید

 .هرا قرش لوط ۲۲ "ءلا ه" و امش ضرعم ۲

 ه رکصندن رهطآ (فسو N 5( ققرەلواعقا و هدنس

 ا و ر كا ا

 «بولوا ا 1۳ تدورب هدرادطآ وب .رارولل

 «بویمل و یلاها «ندنغیدل وادمک ای دام یآجوا نیشیق

 هنوآ کپ وک ریکد و هنیلاب ندیلاش یهوروآ نب زای زکلای

 یل هروا هک « دا کاپ هدتسانا و

 هرکص ندس وبیغرب تورا ردق و شنوک . ردیآ ریوش |

 ندن رانکرب كقفا |

 -وا هک دتیک رانوکو ءرولوا لصاح زود وکرب نروس |

 دتیفد چ اقرب كره رنسوک یتحوارب

 ندراپ كليا بیع ود نروسیآحوا تنام ¢ قرهاز

 لکع ود رادام اباد هنفارطا كقفا شن وک «هرکص |



 ا
Eقرهالشاب هکملسک و یغوط هالا ثىس » 

 . رولوا ادب یم وم زایرب ترابع ندزودنوک قرص

 «هلییسح یسهقابورع ًالصا كادن وک اندا نم یآ حب وا

 رب هلو نالوا بیرق ردقوا هب لام” بطق و دیس وهو

 بول وا قاچ” هدنر وصقح هیمهنل وا روصت و هرب

 د را هطآر وک ذم «هدهس رالسات هکع را یرلنا رطق ا

 «بوقیج هنادیم راربنالوا یغاشآ ندهزىم 4۵۷ زکلاب
 هلزوب و راق هن رلغاط نالوا یرلعافترا هدایز ند و
 یآكلن وک ٠١ ندقازوا رازو و راقوب .رلاق روئسم

 ضم ق یارتعمربق هدنرهرآ د دل راف ؛بویل راپ یک

 رب هقشب هه رظنم «دلغل وا شا هعلیجد یرلایق تیا

 دوی تیاف یرلتوا کد . راررو تفاطلو نسح

 هرا-اسو « رارروا یرحت مس « بولوا نوزواو
 ج كجك ررب قچلآ نالوا بیرق
 .وم وا .روللوا نییزب ر دل راکخج ت الرا تیاق
 مسج ناد (سروم) و (قوف) هلراهنیلاب هدم

 5 یراکدتا موعه هنفارطا كراهطا هبرحم تان
 E هجران ویلمو هغشالوط ید ا ضایب
 CEE قلیآ حوا و . رارالشاب هفعتج وا
 «بولوا بئاغ هقیقد رحاق رب ادا شنوک « هرکص

1 

 هدنتفو ماشقا یس ع وط اهد و دیک رب هصیق تیاغ
 ل سا یلنارف هحالا رب نمی کید روک هوا ندقفشو
 یآ چ وا هنی تیاهن «هلغمازوا هک دتیکر دمک «قردل وا
 نوتسب كسعش «هرکصندراپ لوص بیج وب دروس
 .ریلیربک هنمسوم شیقو هجک رب قلیآ جوا «هلیتوبیغ
 كرد روا هلزووراق قلهروا رار هل رقت كشيف

 هلوا هیرگ تاناویحو « رانوط الما خد رکد
 ریس یلاحوب .رالپاق ینلهنروا ردقلاهننرب «بولیکج
 ییئشهد و هکلبت قلاق هدنسهروا كرازو نوح ا, كلا
 - روا ینلنارف هكا قلیآ حوا و رایممک نالآ هزوک

 لكس ارفا تربح كنيلاش رعت

 .زّوو راق ندیا هطاحا فا عب ینل هنروا هلراکنرو
 و .راروروک ینکیدتیا ریون هدنروصرب بیع یر
 رب هدنمسا (یغولیو) هدنس دالیم جرات ۱ ۵۵۳ هطآ

 قرش) « قرهشوا فدک ندنفرط یادوف ریلکنا

 ۳9 رات ۱ ۵ ٩ ۵ و دود

 رع 93 تفو تقو ه دلش س هب

 . ی دنشه وا و سن )دالى

 ل ییا ه دنروسا (سویلن ر وف) و (ع راب)

 هنبراتس وا فرش یراغشکو «یرهیارشوا هراهطآوب ید
 هلیسا (غریچچسا) ان هنکلیرویس كن راغاط «قرهلآ

 ناد وق

 پ سا ۸۷۰
 زم ۱۰۰۰ سکو ب كا كراغاطوب .ردراشقا هيم
 تروص ربا هدهروکذم ربا زرح ینیدنل وب هدنع افت را

 هطب رخ لکم هلیسارحا هینف ثاقیقص و تاب رحم : یو رلکم

 دن رلمسا (دلوکسندرو) و (رت ود) ندا يظن قیر
 ۱ دناغ : و ج كن اد وبق 0 ییا

 E ران اهل و یو نالوا ددعتم كى ك رلدطاوب ‹«قرەلوا

 1 .رویآ نودوا رادقم لتیلک ریکد
 ۲ sS هال او )٩01۲0 ۱ هریتزم ۷

 نالوا یزکرم كيتلایا ( تانیئالاو)
 ۱ لاش هرمولیک ۲۹۵ كخنوم « بولوا رهش رب
 ۲ ءدنبرق یسیراسپ لحاس كنغامریا (نیر) و هدنسیض
 ۰ ۰و عقاو هدنرزوا ییاچ (هریپسا) قرلوا
 ۱ ادا تک «یساسیلک رب روهشم . . ردعماح ییاها

 تاناس «یرلب کم نامرواو تعارز ا «یسید

 .رد راو یا تالشیاو یرلهشرباف یخ «یسهچ هاب

 ۱ هدنن رق كن رهٌش (م وتن هتس وغوآ) لصا نع هریپسا

 . یوک و هدنسیدالیم را ۶ « نکیا یوک رب
  یرب ندنفو واو ؛ شمشلرپ هللا رهش «قرهنلوا عیسو
 هل ران ات ستور . ردشغلوا هيعس هلمساوب روکذم رهش
 هد رهش وب نول 20 ی هدنسهرآ راکیل وت

 دیهم ٹتاعوقو ا و شش وا دقع سلجم هلاعفد

 E هیګ ران

zı (Espirito-Santo 5 

 زا و یا
 یکه دنن ونجا « بولوا یلایا ر كنايليزارب هدیبونج
 هدنسهرآ یرلثلایا (ایهاب) یهدنلاشو (ورینایوی ر)
 ها ست ۰ رددنم هج وب رحم لحاسو او
 ۳۵۰ لا 4۱۳۳۵" و ییونج ضر ۹
 هونج ندلامت «بولوا عقاو زا رع لوط

 ید یضرع نالوا هب ع ندقرشو ٥ لوط نالوا
 ٤۸۳۹ ٤ ییهیعطس ةحاسم «بولوا هرنمولیک ۰
 - ابع ندیشک ۱۰۰۷۱۷ ییلاها و «هزام ویک عبرم
 لطعمو لوهجج نالا ىرالع رثکا كنلايا وب . ردر
 ( سروعآ) هو ددتهح لاش صوصل ا ىلع 6 بول وا

 هطلاب رلیدا و کهدنسهرآ رلغاط ندبا ع رفنندنس هلسلس
 ۱ رهیعت (ودوفوت و) و « روتسه دل رلن امر وا شهمروک
 . ردن وکسم هلیسهیشحو ما وقا هیلصا لاها نانلوا

 قلفاطب یسیرنک | یخد كنیرارپ نالوا بیرق هلحاس
 ربا (هحودوبر) یربن كویپ كا كنلایاوب . ردهدنلاح



 پ سا
 e و 2۳ « بولوا یعام ۱

 رج سانیم) نانلو
 قس E نامه یاب نالوا مگ ع وضوم ۱

 ینیدلوا شلاق زسهجنن یعاسم نانلوا ردق هب یدش 1

 درب ددم رکید ناقآ هدنونجو لاش كنو یک

 مال و چچ « ندنغب دنل و یرلدس موق هدنررلبصنم ید ۱

 (وتناسوت ریبسا) لوا 7 .ردشمامهلوا سیم نافسربس

 ضع ۰ نا و ن هل یعسا ۱

 «بولوا عقاو هدسغ لوط 2 ۳۸° 0 رک و یونح

 قح آ . ردلکد مالغاص یرب 2 «ردزآ كپ یراناهل
 جا كنتلایا (سئارح سانیم) ندا (ایروتش و)

 لو ریمد نالوا ددع تسدرد یغوط هنرلفرط

 یتعارز .ردشا لیهست لیخ یتراجم كتکلع یطخ
 وصح راسو هوهق «قوماب ءرکش «بولوا یرک كب
 « (لبازیا هتناس) هجلساب یتراجب نالوا ترابع ندنال
 که دن راهلکسا ( ووون ور ) و ( هنيدلوبوئل هتناس )
 یسلاها . رونلوا ارجا ندنفرط یرارجاهم ناملآ

 شن رد سن و زا دآ تم
 كنادراو تلایآ ء بر

 نداص ترد لاا . ردشفل وا هساکم بر رب

 (ایرونقیو) نانلوب هدزکرم یخد ران وب «بولوا بکرم
 (سونام ناس)و (سوغامسی ر) یک هدنبونج كنوب هللا
 زک س . ردن رابع ندن رااضق (ےریم هیاتبا) یک ہدنلامشو
 عقاو هدنسی ونج لحاس كنب وق (وتناسوتریپسا) تلایا

 كنوب ید تلایا «بولوا یسهبصق (وتناس وتی ریپسا)
 یسهلکسا (ایروتشو) (ربخا «هدهسی دشفل وا هیمس هلیمسا
 . ردشفلوا ذاا نکے م

 ٩01۳10101 )نود رى ساد وخاد | ۰

 0 1 E نوبدریپسا

 واو « شعوط هدسیرق «بولوا دودعم ندنسهنعا
 یدیلوپءزم (هشوققلا سا هيم (هتنوتیمر) تقو

 دخ را ۳۶۸ كدالیم « بولوا

 E تاذلاب « بولوا كلام همانغا هلرلیروس
 - وق ید هرکص ندقدلوا دیلو هزم تح . یدردنا

 یادتا . یدیشمهمک زاو ند قش اغوا هل رلن و

 «نکیاشلک هاید خد یربقر «بولوا لهأتم هدنلاح

 شاد رق هلیسیراق هرکص ندکدتیا كولس هنابهر قیرط
 - اعور سلجم (كدراس) و قیزا . یدشماشاییک

 پ سا ۸۷۱
 كسو را . یدشفلو هدننايم یماضعا یرلپ

 تاب : دوشم یاییقعت نالوا : گراف ایا رخ
 یزوکرو «شلواموکحم رکلشیا ارج ز هدنداعم هجرت

 هری زح (هفروق) م ویلا ید دق . یدیشل راقیح ید

 اکوب كنسیلاها هروک ذم هریزج «بولوا دوجوم هدنس
 ۵ (قیئلاص یراص) كددق و . ردلاکرب یرادافتعا

 ید مالسا لها ضع ندا داقتعا هنغیدلوا یدیدق

 ارحا هدا ٤ كنيج رفا لوا نوناک یسیطروب . رد راو

 .رونلوا
 ریهاشم كنا الآ )Spielmann( ۵ ژاملیسا

 لدالیم « بولوا ندن و وی ۳

 ۱۷۸۳و «شغعوط هدغروبسارتسا هدنخ را ۷۲
 یک هدساسلاو هننالیلحم دوس . ردضعا تافو هد

 ابیک و یتایرح و تایفشک ضعب راد هیدیس تاتاب
 . ردراو قیلأت جاقر راد هعلیحارحاو

 هدییونح یاشمآ ( 2501021 )

 (اهل ون )تكنسهعقج كل ام (ایبمول وق) ل 5

 لامش هرنمولیک ۱۲۰ كنیرهش (هوی) «هدنن ر وهج

 ه ندنراسب لحاس كن رم (هنلادغام) و هدنسیقرش

 ۷۰۰۰ «بولوا هبصقرپ عقاو هدهفاسم كلهزتمولیک
 ا

 | لنیپسا
 یدیآ ندنسابحا دل (سشاورس)

 ریهاشم كنا اپسا (1901160])

 روهشم « بولوا ندنسارعش

 ۱۵,۶۶ د البم

 (هدنر ینعی ) هد ور ندننافاضم هطان رغ هدنح رات

 ضح .ردشعا تافو مد ٤٣٣۱و « شعوط هدن رهش

 .ردراو یراعدا قوحرو یراهم وظنم

e |۔اہکح مظاعاكنا وروآ  
 درط ند ریکتر و «بولوا ندنس و

 ۱۰۳۲ یقرهلوا بوسنم هنسهل اع یدوج رب شفلوا

 هدنرهش .( مادرنسمآ ) كکللف هدنشیدالیم ځرات

 هدعب .هددسیا شا تیعب هنند یدادجاو ؛شعوط

 نيد « هلفلوا عبا هنیأر كنابكح راس و (تراقد)
 د رط ندهرواخ < ندنکیدقا تیاعر هنن راتییآ كد وب

 ‹ 4 غلوا رهظم هنتموصخ كنرلشادنند «قرهنلوا

 ر چه كرهدنا و هب (وندنب) ییسا (خ و راب)

 ها و زنا هد رراوح ماد رنتمآ «نزسقل وا مبا هند

 اوا هلفیلأتو هعلاطم تدم رب هداروا .یدیشمکچ

 «كرهدیک « (یاهال) هدسو « (دیل) «هرکص ندقدش



 ت س ۱

 ءهدلاح ینیدلوا هدنشاب 4۵ زونه «هدنخ را ۷
 كنهزونیپسا .ردشعا تافو «بودبا مروت هدرپش و
 .هنایکح راکفا «بولوا یسهفسلخرب صوصحم هندنک
 . ردیرق هشرکف كنويفوص یس

 رب شقا هطاحا یئاناک نوش قرهلوا ترابع ندضحم

 راس «قرهنانیا هنغیدلوا هللا رب یی مظع حور
 ییدتبا زاربا كيظع حور وب كاقولحمو تادوجوم
 «یتغیدلوایثرب هقش ندنس هب رهاظ هفتم روصو لاکشا

 تینادح و «بویلوا دوجومیشرب هقشب ندهللا لصااو
 ما نا ینغیدل وا یواحو لماش ینادوجوم ةفاک كنهیهلا
 یاتلات دلش دنا ننال ىلع هبهقسلق - یا
 یراثآ .ردراو یتارباحم لبا اکح مظاعا یک و
 وا هجرت هن راسل راک ا كناوروآو « عبط هلا عفد

 ف كنهزونیپسا رافل وم ضعب راس و نولنف .ردشفل

 رد رغم زا راباتک ضع هدنلو حرج یکلسمو

 ۔ونح یاقرمآ (Espinhaço) وا

 ا كن ( ایلیزارب ) هدب

 «بولوا لابج هلسلسرپ هدنسهعساو تلایا (سارح

 هاش ندبونج . ردطوب مم هلیسهلسلس (اریکیتنام)

 (وقسیحارفناس) هل ا(هجودوبر) «بولوا دنم یرعوط

 كنداسلسوب .رویدیا قیرفن ینیراهضوح كنب راقامرپا
 «( هنسابراب) هدنسهلام یبرغ قرەلوا بیرق هنتریص
 ( وناسنوف ) « (وترپوروا) یخد دن ام قرشو

 دا تا مرام لک ک١ رولو یرازهش )و
 یونحضع ۱۸ ءهرکص ندکدنیا هظفاحم یتماقتسا و

 (ایهاب) و « كرهنود یرعوط هام قرش هدنراوح

 هننورپ (قور ناس) «قرلاصرال وق ماطر هدنحا یتلایا

 لع ت کو لا تنابلیزارب هلسسو . زولوا یی
 ره كنايلیزارب راوص ندیا ناب ندنرلکتا بول وا

 نالوا یسهورذ كسکوب كا .راقآ یرعوط هنفرط

 بس .ردراو افترا هرنم ۲۹۹ 4 كنغاط (ابایناتا)

 كجوک رب هلمسا وب ید هدنسهیونج تهج كریکتروپ
 رەپ رب طوبم هنسهلسلس (ییشزوم) «بوتل وب هلساس
 (ناسنو تنس ) «هدلاح ینیدلوا ترابع ندنلسلست

 .رولوا یهتنم هنن ورپ

 | هریتاتسا
 دردنکسا لون هدنولغم کهدشابآ كناراد بول وا

 ها راکت سنا كب ندهیلا راشم و «شعشود ریسا هنیلا

(Statira)روبشمیرادکحنارب ۱  

 ی»هەجوز و ىس ەر شىھ كیاراد

 رکفو یهاشسم ربغ

AVY 

 دنا هربثاثتسا هن كيو E )ی دیش رک هم اعم

 جوز هدنندوع نددنه ردنکسا هک ءیدا راو یربقرب

 - اس قلحافصیق « هرکص ندننافو ردنکسا .ردشقا

 .ردشلریدتسا لتقندنفرط (هناسخ و ر)یغات روا هلیسهش

 | سویئاتسا
 . ؛ شو تایحر لوا مصع ییا نددالیم « بولوا
 - هرقف ضعي دکلاب «هدهسا شم زای هکعطم ردق ع۰ و

 . ردشلمپ هل ود ل

 ا
 هدن رپش لوا هدنګ رات 19 كداليم «بولوا ندنس

 ۔ارعش رهاشم امور یکسا 8

 . ردشعا تاق و هد ٩ 1 و ءشعوط

 ج دمو یس هم وطنم جاقرب :یالنشا وا لئات هن ران اسحا

 وه یراتآ . رد راو یداصق قوحر قلعتم هکیربثو

 هاب اعفد قرهل وا تار رب نددلح حاقر بول وا دوح

 .ردشم وا عبط

 یا (هرو وناه) كنهيس ورب ( (Stade) ۰ داتسا

 -اسپ لحاس كنغامرپا (هبلا) «هدنن

 مکس هدنرزوآ یربم (هکننوشا) قرهلوا هد رق یر

 -ولیک ۱۰ كن (هرووناه) «بولوا هلکساو هبصق رب

 غ هزمولیک ۳۲ ك (عروبماه)و هدنلاش هزبم

 «یسیدادعا تیکت .ردعماچ بلاها ۰۰۰٩و عقاو

 کتسد نافسو یسهناسرت «یتکم یراوس «یتیلعلاراد

 رب لقتسم و تسبرس هلیثفو . ردراو یه
 .وسا هلاعفدو «شغلوا داخلا ی که قاتوف رب هدعب

 .ردشمک هنیلا دریل هفراعاد هلرلیلح

 رلعسا و هداینالآ (8۱۵۲۵۵۲0) ۱ دراغراتسا
 قرهل وا « کیسا »و « یکی »

 كنهیسورب ( درافراتسا یی ) . ردراو هبصق ییا

 ولیک ۳۲ كنب رهش (نتتسا) و هدنسهطخ (اینارمو)

 بتکم «یبیلاها ۲۰۰۰۰ «بولواعقاو هدنقرش هزنم

 .هش راف هیوسقاسو هخوج «یثنکم عیانص «یسدا دعا

 یرازاب صوصح هننراح ریاخذو یراهناخغابد «یرل
 ۱ یکم كتابا (ایامو یغاشآ) هلی و . ردراو

 یکسا) = .یدیشمک هنیلاكنهیس ور هد ۱۷ ۵۸ و «شفل
 رنسا) و هدنغل هقود وب (ع روبناکم) هسیا (دراغراتسا)

 كح وکر عقاو هدنسفرش لاس هرم ولیک ۲۰ دل مجد

 ولت

 بول وا رهش رب

 ۱ كنامور کسا (8اهاذاتف )
 .. ندنسارعش ناشاضوا هلال ره

 كب نکیا تایحرب

aی ی ی نا کن نی شا سس ی سس یاس ی ی ی سن  



 ت سا
 .ردراو یسیلاها ۱۳۰.۰ قحص ا 1

 سانم هدقلد وا را )۵

 ا كالو | هووداتس ۱
 ونج لحاس كنلوک یرخوا «بولوا هبصقرب یزکر
 لزوکت ياغ هدنلامش هرتمولیک ۲۵ كنه روک «هدنسبپ

 ماچ رب .ردعماج یییلاها ۱5۰۰و عقاو هدعقوم رب

 ۔هبصق وب .ردراو یتکم نایبصریو یسهیکنرب هلیفیرش
 هدن رانک لوک هنيو ه دنسدب ع لاش ردق تعاس رب تك

 دبصق رب رکید عماج ییلاها ۱۸۰۰ هلیعسا (جدارعوب)

 كنلوک یرخوا یساضق هووراتسا س . ردراو اهد
 < و هبرق ٩٩ « قرهلوا ترابع ندنسهیع تهج

 < ردراو یسلاها ۱۹۶۰۰ «بولوا یواح یلتفح

 یروصق و نایتسرخ یردق ۳۰۰۰ کلا درو
 ۔را تالوصحم كناضق .رددژانرآ یسهلجو رسم ًالماک

 ندهر اس تابوبح هلا هب راو یادغب داش یسهیض

 ینیرلج اغآ ماچ و هشیم هدنرلغاط « بولوا ترابع
 .ردراو ید یرلاعرمو یرانامروا یخ یواح

 رمسأنم هدقلدٌوا را Starja) ) منا

 هی ول وق كنغاخس هح ر وک هدنتالو ِ

 ردق ۱۰۰۰ بولوا هرق ر كجو هدنساطق

 . ردراو یتکم ربو یسیلاها
 ارم دعوا « سویاتسا » ] | س اتا 3

 [. هر ويب تعج

 اع هيلع 1۳۴ ی ۱ e هیت فر 8

 كا اعقوم و روهشم لا كنايد «بولوا تیا كن هی ۱

 . ردن د را رهش ۹۳ زوک

  هلشاب یهظعرهش لوباتسا -- ینایسقتو عقوم
 | سفن یر كرلنوب « بولوا ترابع ندسق ترد

 «بوبا نالو هدننجراخ یروس تك و زا
 یرقم نالوا هدنلحاس هرم سو ەل جاقرب راسو

 یسیجنکیا ؛ ردعماج ییرهبرق سونافتسایآو یوک
 ج ندلوباتسا سقت

 شفلوا طبر هللا یرپوک یکیاو شلریآ لا ییلخ
 ندنفرطجاخ «بولوایمسش یلغوا كو هطلغ نالوا ۱

 شاطکشد و ساطابق «یلقدنف « هنا وطندنتهج زاغوب « یی ۱

 هطاغو ندلوباتساسش یسیججوا ؛ردعماج ینیزاهلح _

 هناخ دغاک ینعب هللا هینیطتطسق

AVF 

 ردطاحم هل ریکد |

 | یلشیشو یوک یرف ندنفرطهرق «یی وک ص اخو اشاپ مساق "

 ۱ هلیح وارب كنم زکد ه سصح صه و هاب زاغ وب لوباتسا ندنتهح ۱

 ت س ۱

 «بولوا یتهج ییوک یضاقو رادکسا نالوا شرتآ

 راسو یلروغلوب «ههلهاچ «یوک نرا «قاریوط لزق
 ؛ ردهماج ید یراهبرق راوج
 یلحاوس ایسآ هلا اوروا «بولوا ترابع ندنحا

 هدنفرط ییا تنی زاغو لوبناتسا نالوا دتم هدنسهرآ

 یرهرق نالوا یواح یرلکشوک و یرلبلای لزوک
 :هدنلحاس ییا مور یرهجاشاب كرن و هک ردعماج
 ؛یراصح لیامور «كب «ییوکدوانرآ ءیوک هتروا
 «هردک وی « هیارط ء یوک یی « هینتسا «ناکریما

 :یخد هدنلحاس یلوطان او ؛یعاوق لیامورو رب یراص

 « ییوک یناو « ییوک لکنج «یب رلکب « قم وغزوق
 ربا لقوبح هجلکاق «یراصح یلوطانآ «یللیدنق
 کهدن رک د هرم .ردیغاوتلوطات او زوقکب «ییوک

 جد یراهطآ زاغروب و لدنیف «لەکھ ‹ هطآ كوي

 رابتعاو دع ندنالعش كل ویاتسا

 كن راهعطق ایسا هلا اوروآ لوبناتسا هلهجو وب
 رب یرلک دنا برقت هنیرارب رب ردق كجهشلرب نامه

 در کاو مارک نگه شا رک

 ماوقا ایساو اوروآ «بولوا مقاو هدنسیقالت لح

 هدمه عقومرب نالوا یطالتخاو عاقجا کج ااو

 قلوا یزکم كاع قع « هللوا شتا فداصت

 نالوا شمرک دبنق رطره كل رهش ا یتفاقعسا

 هایم « یکللزوک كرالع یهدنفا رطا « یتفاطل رریکد

 ۰ رداح هس وا

 لاوحا لصاماو یتسافن كنساوهو ملقا «یسهیراج |
 هكا لع زادنا هطبغ یرهشو یتهحره كنسهیعیبط

 . ردیفاک

 هدن رز وا هرب رح هبش رب لکشلا ثلثف لو اتسا سفن

 یرغوط هقرش یسهیواز سار كشلثم وب «بولوا

 هنګازاغو ید ندفرطرب ههرعرم ندفرطرب و دتم

 لاش

 - هرآ یریکد هرم هلیجلخ هناخدغاک هدنتهج قرع

 یسهرب دودح نالوا دودحم هلةدنخ و روسو دتم هدنس

 یلص رب نالوا هدنتهج قرش لاش «هرزوا قلوا

 همر خد یرکید علض یهدنتهج بونج و هلچاخ
 و 2 رد رابع نده ید یقوم .

 بوط هدنرزوا «بولوا هدننور یارس 1 كره
 عماج دجا ناطلسو هیفوصایآ «هل وبامه یارس وبق

 دوی یواح ینیرلهر

 یربنح هلیعماج ینامع رون یسیهنکیا ؛

 1 یقاقواو ه ,ل دع و یرلشیم

 ۰ روين و هارد
 هِ



 ت س ۱

 هلی ريص یو ناود بول وا یواح ییعقوم كساط

 و دزی ناطلس یسجچوا ؛ردط ورم هنسیج رب

 نیفناپ و یییرکسعرس باب هلیراشیش عماج هیایاس
 ؛رديلع كسك و لا كل وبناتسا «بولوایواح یت حس 5

 ؛ رد رابع ندنعقوم كنفبرش عماج عاف یسیح درد

 e هلیش رش عماج م لس ناطلس یسیجشب

 ؛ ردهدنتسوا كطالب یسیجتتلآ ؟ ردیواح یتسملحع
 دل رهبوب هلهجوو .ردهدنتهج هلق ید ځد یسیجشدب
 ندننورب یارس «یردلوا طوبرم هنیراربرپ یسیتلآ
 . اردن لیکشت تربص رب اب زا وتمهلیلحاس جلخ ردق هب وبا

 ندقف رط ییاه دنسهرآ هبک هدنتهح هلق ید هلاتریصوت

 «بودا لکشت یداو رب هدنسیفالت لح ررباب نادازوا

 را کهدنهح ییاو «نولوا یہنم هنیرلناتسوب هغن ال

 . ردا صف ید مرد كحوك رب ندنراو ص كعاقت

 كنه «بولوا عقاو هدنکتا كهپ رب خد هطلغ
 ھه یرحا قرەالشاب نده ویو «یسهلق هطاغ هدنتسوا

 راسو یلغوا كب هدنرزوا كرلتربص نانازوا یرعوط
 قرط ییا كنحا زاغوب هلا رادکسا .رونلوب رحم
 نانلو هدنتسوا رادکسا .ردعقاو هد راز راب جد

 ۳ هاو هدیرلیا اهد هی ره هج اچ كچ وکو كوي

 یتدش كزار وب ناک ند رک د هرق یعاط شیاقو یعاط

 7 دتع ردو هریک د ندن رلکتا ییونح بر كردسک

 عقاو هدنسش راق كنون هللا هووا رب یسیم ربابو نقاط

 .رو رب دتنا لادتعا تک هنسا وه 4 را هطا

 هطاغ هللا لوبناتسا سفن ربش لصا ردق ه ره
 زافو رک «بولوا ترابع ندرادکساو ییغوا كو

 ره رق طوب رم هرهش ینافاضمو ییوک یضاق درک و یجب ا
 یضرعو لوط رش هدراهطبرخ رک | «هلفلوا هدنماح
 رارب هلرارب د کهدهرآ

 نا او لیا مور ندسونافتسایآ ندفرط رب «هدهسرویلپ
 نرا ند نوک یرف ید ندفرط رو هنغاوف لوط
 راهلحم و راوا هدر تك نامه ردق هنوک

 و اهد قوح ندن ون یرپش لوباتس سا «ندنعب دل وا

 هک دنیک راولو هب رق یک هدنح راخ كرهش لصاو «ردعس

 یرلطابترا نالوا هلبا ریشو هلراربرب كرءهدیا عسون
 هن وک نون وکآ

 ند راع كرېش

isوک ندو هزم ولیک  

 ید كران وب «ندنغیدل وا هدکتا دیازب

 زور یرلغل وا رع

AV ۱ ت س 

 لوط ۲۰۳۳۸۲۵۰۲ لا لاش ضرع ۲
 .ردعقاو هدیفرش

 . یس ەر وهشع هينا

 ا ا لوس
 . ردیس هب رام ةا ضعب و

  فیرشعماج ۸۲4 هدنفتیا عج ۶ ۲۲۹ ۸ لراوو
 1 « دیفوص هدل وی اتسا ندرلن و «بولوا د وح وه

EY ,دیاهلس د زب اب ناطلس «یافع رون «دجا  

 یلالو عماج ی لس ناطلس 2 «یشاب هدارهش

 . ماظعنیطالس «بولوا عنصمو مسج تپاف یرلعماج
 هدنتهح لوباتسا .رددنناربح كوي كا كهیاشع

 دوج ءاشاپ هجاوخ هلیعماج هدلاو کهدیارس قآ
 اش مار نا تمیوک «اشا كدک «اشا
 دف رش عماوج كوي قوحرب راسو اشا ر نط صم هج وڈ

 ۱ هبا وط «عماج یکی کهدهطلغ < EEE :ل و

 « یبماج هدلا و هد هجا هل وط «یرلعم اج رکنامحو

 1 دبعناطلسنامز هاشداب هدن راوح ی ون ابهیارس زب دلی

 ۲ هیناخروا نالوا یراهدرک اس ب ارین ناخ دیا

 هد زا دن بلا «یماج یوک هئروا «یرلعماج هب دیج و

  نانلوا ریبعتیماجهم زایآو یمماج هلکسا هلیفیمث عماج هدلاو
 «یبماج مس ناطلس یهدن راوح ریيلس « رلعماج

 ۔اصت ایس هب رب یراصنا بونا ترط> «یماج يکد رلکب

 ۱. عماوج كوپ قوجرپ لام هرلن ویو ییرش عماج کهدنل |"

 .ردنایاش هرکذ یخد هفرش

 نایاش هرکذ هحشرابعم نف هرکص ندهفبیش عماوج

 نوردنا هدهناشک «بولوا رلتویامه یارمس هينا نالوا

 راد نوبامه ةننزخ و نوبابه رصق هلیسهرباد نویابه
 كشوک لینیح نانلوا ذاا هناخهزومو هنا رض هلیس

 - وم مویلا كوامه یارس هقیئع واود ضع راو

 كيو مسج هدنفارطا كرباود وب .ردندنسایاقب دوج
 و رلنادیم و رهجاب ماطر یواح یرلح اغآ یکسا

 .رارودیالیکشت یعقوم لزوک لا كل ویاتسا «ب ونل

 باب مولا یراترضح حاف بقاعتم ینعتف كلوبناتسا
 یورعم هلیمایارس یکسا هدلحم یییدنل و كس رکشعارسب

 یارس هرکص هنس جاقرپ «بودا ات نواه یارس رب

 .روپ لقث هنارواو «سیسأتیوبابه یارس ,یکهدننورپ
 اط رب هنارس و ماظع نیطالس ناک هدع . یدیشم

 «هددسد راش عیس و يخ «كرهدىا هوالع ره راد

 قرع و N باشعا یسهینا شک | كي ارس ۱ ییقوم. ' هيف وصايا نالوا ر رابثعا یا كلوباتسا

 او ر وهشه كا كل وماتسا وس

 | یرلن واه یارس هلیسهفبرش
 ۵ ۰ ۰ هدل ویاتتسا سفن



 ت سا ر

 كيارسوب .ردشلاق یرلمس نانلوا رکذ زکلای ؛بولوا
 جناب هلوط .ردراو یراثآ قوح كب اشا ناياش ۲

 لوک دی رلن واح یاس یب رلکبو زیدنلی «ناغارچ
 یرلنویامه مصق رومالخا .هناخ دغاک «زوقکب «وص

 هرزوا دیدج زرط «یرنلوا انب هدرلتقو كوص هسیا :

 زیدلب صوصایلعو كرلتوب :زدتزمو عصف هلتافو

 تياغو عساو كب ید یرهچگاب كننویامه یارس "

 .ردلزوک

 باب «یسهراد هیلدع «یلاع باب ندهبربسا ةا

 کد هقحام «هلشق شاط «یسرباد هیلام ءیرکسعرس

 ينا یخ لئام هرلنوبو یسهلشق هیهاس هناخحالس "
 ید ندهیصوصخ ةينا .رودیا نیز یرهش هیسج
 نالاق ندراثا» نورو یلاعو لماک موحم هدلوبناتسا _
 ایالآ هدنلغوا كو یبهناشرافس نارا هلرلقانوق _

 چاقربو رلترافس ضعب رکید هلبراهناخم رافس هرتلکناو "
 .ردنایاش هرکذ راوشراچ ضعب هلا لتوا ۱

 وا ندنسها ری كا توی اتسا ا ۰ 8
 ك رلن و هک «رویتلوب ماج ۱۷۵ هدلویاتسا «بول _

 «دیفوص ایا ؛لغوا لک ۳ دو
 .ردب راماج هراس و یاسهطلغ «اشاپ هحاوخ ءیصاخ

 دوجوم «بولوا ند هينا نایاش هرکذ ید رلناخ ]
 هدلاو ءیاخ ریزو یرکوب لا كات ۳۶۶ دال

 . ردد روپشم هينا ۱

 رلرصیق یکسا كلوبناتسا س .یسهقیتع را § 

 هجلساب لرانوب «بولوا زآ كب یراثآ هلاق ندننامز

 هیفوص ایآ كج وکو كوي نالوا لدیم نداسیلک یر ۱

 ربو ندرلعماج كجوک ضعب یک یعماج لک هیرلعماج
 ندنرح رهص ناناب هریو كريد رب كيب هلا نوتس جاق
 . رد رابع ندروس یهدنفارطا كل وباتسا هدرو ١

 ندهلزاز هللاعفد یرب ندنحتف نامز هروکذم عماوج |

 ندنفرط رلیلناممع «بولوا بارخ ًامسق ندیابسا راسو |
 یسا هدنرتصا «ندنراقدلوا شلدا رردحو ربع
 .ادیمتآ هسیاران وتس .روینلو رارنازآ كيهلاق ندنام

 یکه دن راوجیس هبرت د وچ ناطلس هلباشاطییکید یک هدنن
 ندنشاط ربقکهدنرقیماجاش اه يهارباو ندشاطیربنج

 ناناب هر ندجمربص كوي ییا روکذم .ردرابع

 دريد رب كيب «بولوا ولم هللا وص ناالا ىج رص

 ت س ۱ ۸۷۵

 بیر ق هجو لحاس روس ,ردیلاخو وروق هسا

 .روینلوب هدلاحرب بارخ یځد هدنفرط هرق «بونلوا
 هدعب «قرهلوا ان ندنفرط نیطنطسق كوپ روس و

 .یدیشف وا دیدمو رهن هلئاعفد ندنفرط یرافلخ

 و۳ نداراو یسویق ۱6 هد زیتاتو ۷ ر یرف

 نایلاق روسو «رددوجوم مویلا یسیرنکا كراوبف
 تک لباس درارصیق یابد تقوا تید کر
 قاطرب هدررب ضعب راسو هدلحم نلیند ارس روفکت

 یکسا غاطرب هدنرلتهج ضعب كلوبناتساو رازنا هدنک ارپ

 یرازاب داغربا هدف یانلا .رد شلاق ید رارازم

 هلام رورم نوتس مسج ییا نالوا شفلو هدنتهج

 زکلایو ء«شلقيي ندضرا تکرح «بولوا بارح

 . ردشلاق یسهدعاق كىر

 ماظع نطالب یرادناهتکو سرادمو بئاکم

 هدشلوب قراعم یشن هرزوا یراعدق تداع هیافع

 كفیرش عماج یرلک دنيا انب ره «بودیا تمه فرص
 هنتشیعم كمولع ةبلطو رادسردم ددعتم هدنلاصتا

 صیصخ رلففو ليک «كرهدا سپسأت راثراع صوصح

 تنی رلترضح ىا ناخ دمع ناطاس . رد رلشمر وی

 كفيرش عماج نالوا یراهدرک نب بقاعتم یتعتف درهش
 مویلا هدرهسردم ینیدلوا شمروی سپسأت هدنفارطا

 ت یلدا نا و بهم لا ی ۰ زو | , ای
 > بولو لو a لیص مولع هبلط هح رز و ید رک یوشراچ . ردهرراسو نا زیدلی «ییاخ ۱

 یییدلوا هدکندا لع سیردن هدروکذغ فیرش عماج

 باتا رکید و ارکو ارزو و نیطالس راس «یک
 وا . ردرومتهو دوحوم مولا یخد یراهسردم كریخ
 یناصصحم درل-ردمو كرلهسردم هروک هنحار كرلتقو

 خد رلسرد ناوقوا ءیک ینیدلوا یفاک ةدايز م

 تقووا ردق ههجراو ههسدنهو بط «بولوا لمم

 .یدرونلوا سیردن یسهفاک كنونفو مولع نالوا مولعم
 ا .ردەدىددع ۱ 1۶ رادس ردم د وجوه مویلا |

 موز یخد هشنادحا بتاکم رکید یرب ند هبریخ
 ت هدنامز دوج ناطلس ناکقنج كره روک

 هيس هب رکسع بناکم هرګ و هناهدنهم «هیرح

 ءیک یییدلوا شلدیا داشک یرههدادعا رانو

 هقفشلا راد «عیانص بتکم «یاطاس بتکم هدع

 «یتکم نامروا کلم بط بتکم «هیکلم تتکم

 کلم ةناخهدنهمآ اربخاو «هیدشر بتاکم قوح زب



 ت س 1

 کم « ترا و تعارز بتکم . قوام
 «یتکم سرش عیانص «یتکم ناسل یکلم یدادعا

 رب هللا هیموع بتاکم هجن راسو ثانا عیانم بتکم

 هدلوئاتسا . ردشفلوا هات ر شکم یصوصخ جاق

 ند ۰۰ یعوجب كن همالساو همسر بتاکم دوجوم

 یس۲۰ .هیلاع بتاکم یہ۱۲ كرلن و «بولوا هدایز

 «دکلم هیدشر بناکمصوصم هناا ی۱۱ و هروکذ

 ةیدادعا بناکم ی٤ < هرکسع ةیدسر بناکم ی٩

 یا هادا و هرصوصخ بناکم یرارکیدو هبرکسع
 یدو « مور « یتمرا . ردد ودعم ندن رلبتکم نایص

 قوح ر صوصح هاناو روکذ ید كرلینجاو

 ۰ رد راو یرلبنکم

 و 6 بولوا هدیددع ۵ رهناعنک یوع

 یک یرهناجتک یلیرپوک «جاف «ینافع روت «دیفوص ایآ
 -اح ییهردان حنو هیبرع بتک رادتیق كى یرلضع

 نددلح. ۷۰۰۰۰ هدسنعوج درادناخنک وب .رلردی و

 كنسهناختک نواه یارس .رددوحوه باتک هدایز
 هسیقنو هردات بک دلج تی نواش ینیدلوا یواح

 NAÊ لخاد هددع وب

 )و تور مرزوا رقم ةتسلا هدول
 ۲۱5 وا دوم هیطف ۶۸ یرمادا

 . روئلوا رش هنّرع

 « شم هعهدیآ عسوت ناالا «بولیحآ یی هناخهزوم

 ند هلع تایعح .ردشنوط زو هبقرت هناخ دصرو

 .ردراو هیبط تیعج رب کلا «قرهلوا

 ءهداشا رد س . یرهاخربقفو هناخ هتسخ

 «هدنکب رلکب «هدنن وص شموک هدنلاصا هیبط بئکم

 CE یسک نانل و ء3 راف رط ربات و هدنن ورب نوش ز

 رب هایم هناتهتسع ا ریو است ٩ قد ای را
 ینجا جاق رب نانلوب هدنسهرادا كرادبهارو هناخ راهت

 هات نرو وضع هات رام

 ۔ریقف ضعب صوصح هنیرلتعاج نایتسرخ هنو «هناخ
 هربادرب صوصخم هرلنداق هیاویب و لوط هل هناخ
 .ردراو هنانغیکسمرپ هدرادکساو

 س . یر هاکشرایز و هبرت هلرهواز و هیکد

 وا دوجوم هیکن ردق ۲۰۰ هدنراراوجو لویاتسا
 یدنفا زکرم یرروهشم و كوب كا كرلنوب «بوا

۸/۹ ۱ 

 اخ وط «یسهناخش ولوم هطلغ هلیس هنا ول وم ورقبوط و
 ۲ قا «یورپ شاط «یدنفا لبنس «هناخح رداق که

ON 

اتو یسهسکت فرش
 كند و ترعه رد ن

 r  كلوپاتتسا ندنفرط هيما یب كولم هدننرق ىج رب

 هود هرس ینیدنلوا هرصاحم رهشو قوسر برس دره

 ۱ دیش هدنح راخ كروس یرابصنا بوا وبا ترحب

 ج راخ ید كتاذ ۷ رکید ندهباعص یک ینیدنل وا

 یرلیلاع ماش ای و دقفرم « بوشود دیهش هدروس

 هارعو ندمارڪ یایل وا . رد دوح وم هدل وباتسا

 > بولل و یرادق رم ید كناوذ قوح رب ندهنعاو

 و و رد ولم هل رلهاکت رای ز قرط ره نابه كل ویناتسا

 | .ازو هیکتو عماج هدننای كنسیرثکا ندرلهاکترایز
 ندا ناخ دع ناطاس متفاوبا . ردهدقفل ون راهو

 17 كنب ران ادناخ دارفا هاب اهیامع ماظع نیطالس ناک هرکص

 ۰ یراهفیرش مماوج هدلوبناتسسا سفن یراهیرت ید
 ۱ ۲ هتک لا رانو هدنراوح

 یر ی عیانص هل راهاکتتسد و هش راف

 ۱ یراهش رباخ داع رل قرهلوادناع هیر هدل ویناتسا

 ید هد هبا وط .رونل وا لاعا ید اد جو ريت

 . ریلسا راسو كنفلو بوط «بونلو هشربافر لک

 هناخربمدرب هدنن ورب نویز «یک ینیدنلوا رينو لامعا
 ط ول م هب هب رکسع هرباد 2 ردراو ید هب اکتشف و

 ِ 7 هدزوقکب و یسهش راق هحوح ر OEY هاف

Eصوص هز شاو هبیلاها .ردد وح وه  

 | - هشرباف ماجرب زکلاپ «بولوا هدنمکح قوب راهقب رباف
Eروینل و یرادش راف ترک و هلغ وط جاق ر  

 روتلوارییعت «هماچ» ندکیا هل رلهاکتسد لا هدرادکسا
 كلهشود راس هلشات عولرب مالغاص و لزوک تیاغ
 1 وا ییلییاو رافش راچ كا هدلوباتساو رلساق كيا

 | هغلجارس . رونلوا جەن راریمزاق ضعب ناک نداپور
 قلز وغ ۱ سه ۲ قلی ویف 4 طبس قلعتم هکلشکیس و

 . روی وا ارحا رلتعنص ضعد یک و راسو

 | هدنشهرا ایسآ هلا اوروآ لوبناتسا س .یتراج

 كوي كب ا تیبا «ندنغیدلوا هدنکح دیک رب

 ندف رط رب «هدرلتفو كوص و دسر ویلک مزال یوا



 ت سا

 ۔وآ هبیغوط ندبغوط كکلاع یک ہدنلیا مور ید"

 - ات كلوبناتسا یرلقا اد یرللوب تراحت هلبا اور

 .هب راحت تیمها ك رهشوب «هلککج هرافرط هقشب تر
 دهاکتراح رب وی هنن «هدهسیا شعا ید لح یس
 «یکییدتا طابت رابسک هلل وب ریمد هلا ور وآ هعفد و و

 «هسرلیرلیا یرغوط هدادغب ید لوپ ریمد لوطاآ
 لوبناتسا .ردقوهبش هدنکحهدبا فعاضت كتيهاو |

 «بویلشبا راروپاوو یرلیک نکلی یتیلک یوب هتناهل
 هدنروص ناقم خد یسهیایموق روباو زکس ید
 .رارلشیا هتسوپ

 هزکد درک توبات ٢
 نالوا دیعب یرهفاسم ار درک و شاربآ ندنربوب

 لیهست یطابتراو طالتخا تعاسره هدننب یراهلحم

 وا ند هب ره طقاسو بوو 9 و وا
 یرب كرلنوب هک « ردراو یتکرش روباو جوا «قر#
 زاغوب ندرپوک « قرهبالشاب ندرادکساو شاطابق

 یو کم و جت یاس ات ست نیوتن

۳ ۹ 

 یک

 هنچاخ لوبناتسا ردق هب وکصاخو بوبا یتعی هننورد

 ید یسبج> وا ؛ « تکرش ینورد یر وک ۵ نیلشیا
 نیلشیا هراهطآ و هرهبرق یک هدنلحاوس یرک د هرمرف

 « قرهلوا ند هر طئاسو . رد « هصوصح تکرش »

 ۔هطساو راع یراهرع هدنسهرا یلغوا كب هلا هطاخ

۳ 

 ها لوب ریمد یاو «لنوترب ریلبکچ هی رجنز فیس
 لوباتسا یر كرلياومار . ردراو یاومارت حوا

 هب کیا نداروا و هبارس قآ ندنشاب یربوک هدنتهح

 یبنم هیلق یدب یرکیدو هبیوبف بوط یرب قدایریا
 ندنشاب یریوک هدنتهج هطلف یسهکیا ؛رولوا "

 ؛ هبوک هنروا هجبوب لحاس یرهبالشاب ۱
 ‹«قرەقيج هنلغوا كي ندنلحم روکذم كنهطلغ هنب ید

 یبهکرس یرب كرالوب ریمد . ردیک ردق هبلشیش
 یرقم ندارواو هلق ید « قرهالشاب ندنس هلکسا

 یسحح وا

 هنن وک نراو قاریوط لزق «یرهبالشاب نداشا ردیح

 .ردیک هبلوطان آ هلیقیرط دیمزا قربا غوا

 كل وبناتسا س .یرلهاکج رفنو هریسم «یرلقافوس
 تداع ه دنس لح ك راهبصق و رهش ییا «یرلفاتوس

 | یرکیدو ؛هلیا مور «قرداغوا هسونافتسایاو یوک

AW 

 یژکتكراهبارآ هدعب «نکیشملوب ترابع ندنرامریدلاق | ندفرط رب «یداشک كنلانت شیوس ندفرطرب «ییرقت '
۱ 

۳ 

 .ردشفنوا لیوحم ههسوش یسثکا «هلیسح

 هعقدلوا كجوک یرب و كو یرب هدنلغوا كب

 هچلماچ و هدهردکو ی هدنتسوا كناک ریماو «یکیا مظتنم
 رلهاکح رفت لصا قحا .روډلوب هچخاب یوع ررب هد
 رنک ا هک «ردرلحم یییبط ضم نانلوب هدنج راخ كرش

 یواح ینیرلعبنم رلوص ییفخ ایو ییهبراج هایم یسی

 :یراروهسشم كا كرانوب .ردرارب قلریاچ و قلجاغآ
 لوو یجبربح «یسهجخاب رانف «هچطاچ هاخ دغاک

 یراص هدربو وص كچوکو وص لوک «یراریاچ یدنفا
 رج رح و وص قیدنف «ییوص هن اتسک یک هدنتسوا كرب

 . ردیروص

 ریلک هلرادنب ندقازوا كلوبناتسا س .یرلوص
 هع ترق «یلەقلخ ؛مسش «بولوا ییوص جاق رب
 یعاد هدهطلغو یلغوا كب هلا لوبناتسا سفن یراوص

 لغوا كب اربخا ءیک ینیدلوا هدکعا نایرج هدن روص

 ور سد ندنلوک سوق رد هتهحوا راس و هطلغ و

 ید هنفرط لوباتسا « بولیریتک وص رب هلرلیر

 لباقو یلتاط یسالج كراوصوب . ردررقم یسهلری
 زوک «قالوق هرق هدنراراوح كرهش «هدهسیا برش
 و فیفش ضعب یک قاوق یلناق «یغاط شیاق «هب
 ندنف رط اینغا ندنفیدنل و یراعبنم راوص راوکش وخ

 . ردهدکد ربثک هلا یحوف ندن رعبنمو «هدکملحما رلن وب

 .ارطا كلوسناتسا س . یرلناتسوو هجابو غاب

 هچقاب قوجرب ید هدنسهرآ رلالحم ضعب یتحو هدنف
 لیخ هدنتهج ییوطا كرک یییامور كرکو راناتسو و
 صوص الع . ردق وح یرلهوی و هربس «بوتل وب رلغاپ

 یلیح و یوزوا یهناد یرپا نانلوا رببعت شواچ

 . رد ر وهشم یر وبآ یوک لکنح هل ربا قاوقو

 ای ونا ج

E Ey AE NE AE 
 ۰ یسه رادا تروص

 یتشاظو هیدلب مه تیالو مه یتناما رهش «بوئلوا
 ترابع ندلوعاتسا سم هلینفص تیالو . ردعماج

 و دوو اه ناما اه ] ۰ ر رږسقنم هنس روا هع را او ےس

 12 ۱۰ ید و دف هدلب [: هروپ
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 : ردریز هجو رب یرازکص « بولوا مسقنم هب هیدلب
 ۱ اتش 4 شات حار ۳ « خاف ۲ « دیزباب ۱

 ۰۸ « هردک وب ۷ «لغوا كب ۲ «یوک یک ۵

 . یوک یضاف ۱۰ راددبسا ٩ « یراصح لوط

 . روئلوا هرادا هلقلماقمعاق ید رلدطا هلا زوقکب

 ةه راظن هیطبض یتهح یطبرو طض كرهش

 . رددیاع

 كل ویاتسا ی . یرلبهذم و ترساح ¢ یس اها

 3 بویلوا بسانتم هلیتعس و كره یسیلاها رادقم

 نیس ینیدل وایس وفن ۸ ۷ ۳ ۵ هدس وفن ار کوش

 یروصف و سم یبهدایز ندنفصد كرلن و هک ردشقا

 یسیلحو یو۶# نال .ردینحاو یدوم «یبم را «مور

 ی ) هد ور دم را هخ ور «بولوا هک رب

 رک ی یا جد ال راو هل

 ہو هس رون] و هذیه دم و سح یتناخ ره یسهفاک كن

 نره كي ابد ك رهش وب وا هب یک رب نا نوسل

 نوا شب هدنحا ینیدنلو هدندادعتسا قلوا یرک

 رام دابوسنم هثیلد و ساح ره نابهو هیس وس تكناسل

 . ردتیعم ید ليس وب

E۱۱ یا  E ات 

 هتاور <« هیصقو « بولوا هدنااح هبصق رب كح وک

 ودول كوا هس ۱۱۸ نداسیع دالیم هروک

 «قرهنلوا سيدات ندنفرط(ساریی) یرادمکح (هرافم)
 نانلوب هدنفارطا . یدیشفلوا ناکسا ندنفرط رایان وب

 اس یدنک بوک كنيبنحا موقو یاوقا (کارت)

 موه هل دصف یبیرخح <« رویم هکح سکر هد رلاح

 كنهیلادیف یسهجوز كموقم رادکح یدهسیدرلشغا

 رب لقتسسم « بولیروف (سناریب) هلیریغ و رییدن
 ی دیت السا هغو ا هزرادا هدو رحم تیر وه
 لوبناتسا رایدنفسا غوا كبساتشک ندر رادکح نار |

 طہض ںیدبصق و تقو کیدک هیابوروآ ندنزاغوہ
 ندنف رط (؟ هب و ریش | ENE شا

 هنکح كناربا ندیکی «هدقدنل وا قوس یرکسع ناریا
 سم هتراپسشا نالاچ هبلغ هرلیا ربا ": هدهسا شمع
 «قدهراتروق ندرلیاربا یسنازیب (سایناسواو) یراد
 كن ( یدایییکلآ ) ابقاعتم . یدیشغا مبا هبهراپسا

AVA 

 تخت كرلیله | ءهتیرزوا یسغا بولغم یرایل هنراپسا
 ندنراسا تقو لیحرب هلهجو وو ؛شمک هنایعب

 ۱ رز نا درس نیک دود هتراسا
 ۴ ندیکی «قرهالوا هداعا لالقتسا وينه ك ( لوبیس

 ( نونهورن) . یک دهوا اجرا اع تیروهج
 كردنکسا كوي . یدبا راو یسلجم رب ینورعم هلیسا

 شهثیلاچ هلیسهدایز هکعا طبض ییهبصق و بیلف یردب

 یشراق كرەدبا قاشنا هل رلیل هنن آ یسلاها دهسا

 عیسوت یرعوط هرافرط وب رلیلامور . یدراشمروط
 اعاد یسلامها سناربب «هدنرلقد الشاب هکقا كلام

 هبصقوب ندنفرط رلنوب «ندنرلقدنل و قفتم هلی رلیدنک

 - ایتما ضع هد «هددسا شاثارب لقتسم تقو ییخ
 هدننامز (نایساپسو) روطارهعاو ؛ شفلوا طبض هللاز

 .هقرفت یلخاد ارخوم . یدیشلدبا عفر یخد ینازایتما

 بیر ندنفرظ (روس) روطاربعا هدنسهرص یرب كرل

 یساقلا 1(ننوطن) لغوا .هرکص تدرب «قرهنلوا

 نیز هدایز ندنسیکساو ری یسدنک هنن «هننرزوا

 دیس (ایوطنا ) هلتتسن هنمه كنلغوا < ك رهدیا

 هببس هنره «هدننامز ك (نایلاغ) روطاربعا . یدیشا

 ندقدنلوا ماع لعق یسیلاهاو تیر ندیکی «هسیا نیم
 هب ندنفرط یسلاها ضعب نالوا شاگاط « هرکص

 ندریکد رق هدعیو ؛ شفلوا دیدج هلیما (سناربب)

 درکو هبصق و كرک ندنفرط یاوقا (تیکسا) ناک

 رادکسا ینعی (سیلووسیرخ ) نانلوپ هدنسبث راق

 . یدیشلدآ تراقغو بم

 (سوینیجل) هااننطنطسق وپ ند رروطاربء | امور

 هدنراوح هنردا «قرفنلوا تاصانحم نالعا هدنسهرآ

 ندلوا هدقدلوا بولغم سونیا هد ه رام عقاو

 -اخ) هدععو ءشعا اجلا هریلسناریب نالوا یراقفم

 .یدیشمک هنسهبصق یوگک یضاف ینعی (نودیکل

 یلیخ «بوریک هسناریپ هی دصقم بیقعت یو نیط؛طسق

 دارا ءپونکپ هلیسهدایز یعقومو ؛شلاق تقو

 ینسیسأات رمش لوص رب هرزوا قلوا یزکرم كدتلود

 شاطو هتسارک ندریکد هرق نیطنطسق .یدیشمروق

 -ول و یوطات او «عیس وت ییسهبصذ سنا رب «بورشکا ۱

 نالوا شت وط زو هنارخ بول و هدنف رط ره كا

 و لوتس «لکیه دلم ك را ریش روهشمو مدق
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  2ةنن دم» ینعب (سیل وب ونیطنطسق) هدعب و ۳ ین

 دیدح رپشو نانلوا همس هینیطنطسق ايو «نیطن

 ییامور هدنننزو هدکلکوی «بودا عسوت ليس ەداي
 تیافک هتسهطاحا یروس یسا كسناربب و ؛شمع یو
 ینیدلوا وو وما موبلا نیطنطسق «بوالشاب هکم ها

  7ارت وم روس وب .یدیشکج رو عساو ر

 بارخ ند هعقاو تابرامو ندضرا تکرح هلتاعف

 دیدجتو ریمت ندنفرط یرلفلخ كنمطنطسق .بولوآ
 هدنروص ربش كویرب هلهجووب كلوبناتسا را
 یربش ةينیطتطسق نقل ید و یسیس

 «بولوا عقاو هدنخ را ۰ دال یسمکچ هنتروص

 وا ارجا هد ۱۱ كنسيام هروکذم هنس یداشک مسو

  3یرایو نایتسرخ ناب ےک
 رلیدىا لرشم .

 ند ۷ بو  ۳٩۱.وق) نروس مکح كده رات

 ند۲ .ردشش وا لاکا هدنامز ۵ (سناتست ۳۲۰۸

 ید هدننامز (سللاو) نروس مکح دد هنر

 وص قاک رادقم هرېش «قرەنلوا س ا یدن وص

 ندنف رط ناخ نایلس ناطلس ۱ رد دنب وب : ردشن رگ

 دارفلب نالوا دوج وم مولا قرا ا 2 و
 هینیطنط ق هدنسیدالیم میر ۵ . ردیدنب دو

 رب «قرەنلوا داخلا کرج هنغل روطاربءا امور یر

 .ودونت یبنکیاو ؛شفلوا نییزتو عیسوت اهد هجرد

 تب هدننامز تط رش قحمآ

 و

 هوالسع تانیزتو هینبا ضعب رکید هللا یارس ییاو
 .یدیشنلوا

 ندا روهظ هدنحا كرېش هددالیم نرف ی )۲ /

 ناه بولوا قرن هینیطاطسق موو 3

 و فعل وا شلدا رين ا ندنف ٤

 2 یکسا قما . ریلب هنل وا لع یسات "یاب كا وب اتسآ

 رابعا ندخم رات وا .بویفلوا هداعا یغوج كنا
 هنیلا 4 رایلناٌمع ندنقو واو ؛شعوط زو هیدن ره

 سناریپ رهشوب هدنفرظ نرق زوقط نج ردق ه جن
 هنسهب اد يمان لاوحاو هشه دم عیاقو كنتموکح مور

۰ 

 ۸۷۹ ت

 " رلماج قاطرب نایلوا یرلناشن نوک وب ندنفرط سویس

 ت

 هب واعم .ردشملوب هدلاحرب نسناس كب «بول وا نادیم

 یدزا فوع ن نایفس هدنسب رعه جرات ٤۸ هدنافز

 ۔ اع (رحو ارب ییهینیطنطہق نیلسم ةا هلیسهدناموق

 یروس كرهشوب مالسا لها ۰
 ترضح هدنراحا هک «ردرلشهثود دیش هدنج راخ
 .یدا راو یخد باحتا هجن یک یراصنا بوبا وا

 اغ لوماتسا ید ی ی
 ات ٩۸ یتعپ هدننامز كکللادسبع ن نایلسو شغل

 كل ویناتسا هلیسهدناموق كنهلسم یردارب ید هدنح ر
 ۸1۰ كدالیم .یدیشغلوا قوس نلس رک اسع هنرزوا

 (غ راو) ندهیلاش ماوقا كدهنحش را ۱۰۶۳ ندنرا
 ءبولوا طلسم هب هینیطنطسق هلن اعفد موق رب لد

 .یدیشلمبهدیا تمواقم هللا لاح جوک یراروطار«ءا
 كولم لک و كنهیسابع یافلخ كرك هرکص ندهیما ىنب
 یرلهبراحم تاعفدلاب هلیغلروطاربءا مور كن هیق ولس

 تقو رب چه هدننامز كرلنوب .هددسیا شلوب عوقو
 .ردشمافل وا هرصاح ندنفرظ مالسا لها هینیطنطسق

 طیض یرپش بیلص لها هدنسیدالیم خر ۳
 هدنروص قحهیقارر ساط هدتسوا شاط «بودا

 نارع E نلی هل روق ندب ر 2 2 وب .یدرلشغا تب د

 زسا یرهش رلمور هد١ ١ یا زا كب تانیب زن و

 هدلاس تح هام هل وا ردتقم هو را هدن رک دتا داد

 عم ,ینتسا کی هينیظتطنق هیلع ها .رلیدیا لک د

 رهش «بولوا و نوتبسپ
 قیرو»

OEE 

 a نود | هر

 س ا ا س دم

 هنلاح راز هبارحب رب

 هدلح رب نیقب كب هب هینیطنطسق كنپنافع تلود
 هلا«نیرارب نالوا راوسج كنيلوطان آ هلیسسأتو لکت
 ندکد رب

 ی مرا و سا طی
 ماظع نیطالتس یراروطاربعا مورو ؛شموق هنلاح
 ۷۹۷ .یدرلشلوا روبج هناشاعو ارادم ه هیناخع
 - ات ۸۲ هو «دیزیاپ ناطلس مریدلپ هدنسی رجه خراب

 هسصام یهینیطنطسق یا ناخ دارم ناطلس هدنګر
 هدنګ را ۸٩۷ بویمهل وا رسپم یح هد درس رلشغ | و او
 رو ارب یرهش یرلترض- یناث ناخ دمت ناطلس
 ۔وپق بوط هلراپوط دانا ون مسج «كردیا هرصاح
 هلیش رط هناخ دغاک و شاطکشب ندنحا زاغو و ندنس

 ندربکد یخد هلرلیک فینخ نلیریدنبا هجا ندهرق
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 وا مر رک بت هم ا لوخد دیاقع رک اش
 تنیسام یس هد اليد هنسا ۵ ۲و هدنس ۲ * تنسهرخ

 . ردشغ وا چ لوس اقشا هل ۹

 دیدج رودر نوجا رهشوب ندنوکو ا هتشيا
 یسحرب وا یرود حب وا كل وب اتسا . ردشاحآ

 6 ینیدنل و هدنلاح دیصق كح وکر ب ےل _یسا (سن زا رمب)

 - رم كنغلروطارمعا مور هليا هینیطنطسق یسبشکیا

 ٽڪا هلیم ات لویناتس 1 هد یکی واو ¢ ین. دل وا یزک

 . رد رابع ندرلنامز یتیدنلوا دا ا تو

 شل وا بارخ ك كلوب اتسا هدن رخاوا كني ۲ رود

 رلیلن مع رو كدا یدسا ناب هد راقو ینغیدلوا

 كنرضا را یک هدنحا كروس هدن رلقدل وا لخاد ه رهس

 «بولوایواح یراهناریو اطرب ایو یلاخ یمظعا مق
 ی تطلع .یدیا زا یرارب نوک رو

 وا ا هیصق كح وک ررب یربآ یربآ نوک یضاق و

 یرارب كراع ی هدفا رطا Ea لغوا كن «بول

 ند راک زور هدنحا زاغ و 3 یدا ترام ندەلرات

 راو یوک جاق 5 ه دنحا 1 رلهرد ضم نال وا ظ وفح

 «بولوا ثرابع ندب ر هبلق نابوح ران ون هد دس دا

 نا لس ا 3 7 2 قلعتم هر یاب دو دیفیص

 راعا کا ردنا ك یره س یرلت د رب > ناب رح

 رکید هلا هیف وص ا E ته فرص هنناکساو

 ما ری .Et اک |

 2 رهش و . ردشم رب دتناو شم <| اب ید ی راشرش

Eاما ¢ هلم سح یسشل وا داتا تخباب رار  

 جا ندنفرط ره كن هیهالسا كل او و ی ا رک و

 - هریدبای راهناخ هدنحا ل رهش هلسم لاها قوحرب ندا

 سفن نالوا هدنلخاد روس هدنفرظ نامز زآ قد

 نلوط هلا یلاها لوبناتسا

 ع کسا رهش «قرلاغوح هک درک هلن راق و فشار

 8 كنهطلخ «یکینیدلوا لئات هنلثم جاقرب كنتبر

 شاطکشب شاطابق «لقدنف ءاشاب مساق ؛یلغواك هدنف

 یفارطا كنبوک یضاقو رادکساو «لکشت ردلحم ربا
 «قرهلییاپ رکشوک و رلیلاپ هدنحا زاغو و :هکقا عس وت

 تدروبم و . یدیشهالشاب هکمشال زوک هوک ندنوک
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 هلق وشن و تم كنه امعماظع نیط لس یر ندتفووا

 وک یرقم نوک وب الاح « بولوا هدقمن را هککدنیک

 رق ضعبو رهش ررب انداع ۵ ردلحم یک یپوک یضاقو
 یتعیدل وا هدکمک دا ع هدنک وا دل نم زوک ك رادل رات و

 هراس هال اعف د ند هل راز رهس و دمو و .زرو روک

 تیغر هنلاعا رهباخ باشخا یسیلاها «ندنفیداعوا

 بجوم ینعوفو قیصقیص درلنیغنای هسیاوو «شقیا
 -روک نایز هدنروص یعاد یلاها ندزوب و «بولوا

 هیلوا یسهیهاد نیفناپ و یر ند هن وا یا .ردهدکم

 ساو اهد قوح هدنوک ینوکو لوپناتسا «یدیا

 ینیررض كن وب هینس تموکح .یدقحهلوا روم اهدو

 وا باشخا ندیکب هدرا نانا « هلکعا س

 دلم و رهناخ ریکراک

 باشحا هدنشآ درهش نوکرب «بودا رثکت و
 . ردق و هه هدنفح هل وب وا

 «ندنکیدمرب و تس ودام 0

 2: ربش» او 6: رپش» اجور دک هسا لویناتسا
 ¢Ei) 77۷ ۷ نیلوب نی سیا ) نالوا كعد

 ندنفرط رایلنامع كمسا و «بولوا طاغ ندنرییعت

 اان ددا یورم ینیدلوا شلربو هدف یاننا

 .دلوا شغل و هدقفلوا داب ید هما وب ك رېش لوا ند

 ححح «بولوا ققح 5

 .وج توقای نالوا شل زاب لوا نرق ییا ندعتف ین
 اذهعم ا مسا وب هدن « نادلبلا مته » كنپ

  (هینیطنطسف) ایرثک | هدیدا ناسل ید هدندنع رللن امع

 E (لوبمالسا) ید ًاضعبو «هدقفلوا لامعتسا یمسا
 و هدقلزاب هدننر

 دنطسا وا یر لارخ 2

 رد

 1 ونا كنغاعنس اغيب غب

e 
 ا, درک لحاس ماع بورش بونج ا ۸
 رر یردناسکلآ ) هدنفارطا 2 اخ رک رب
 ۱ كربش و .رو ټن روک یراهبارخ كنءدق رهش (سآ

 ۱ هک «یدیا راو جد ایل ر لکم هدننامز یتیرومم

 1 .ردشلوط هلبا موق ولا

 ۳ دد مان |. *اب

 ۱ mS ۱ یزاغو لوبناتسا

 ۲ ندا یا وروآ هدنسقرش لاعش كنم ربش لوب

 ۱۱ نر ی
 مور .ردهرنمولیک ۲۷ (يرقت لوط «بولوا زاعوبرب

 ۲۳۱ نالوا عقاو هدنسهرآ یراراص> یلوطانآ هلبا لا

 ۲ هدر ضعب رکید ؛ردهدنتعسو هزم ۵۰۰ لح راط
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 | یایس «بودیا مسوت ردق هک ۲۰۰۰ ۶
 بئارغ .ردهزبم ۱۵۰۰ هدیعسو یهدنکوا یور

 كن , ره ندنلحاس ییا كزاغوب وب قرەلوا ندنعیبط

 اس یک هوا هدنسیشراق یسیدنقیح ای و نورب رب ره

A۸۱ 

 | لصتم هنیربرب رلنورب و «بولوا عقاو ییوقرب كلح
 ۱ لقیسال وط كن هزاغو و «ردا ل دص وح ید

 رک د هرف .رارربدتا ادیب لکشرب لیتنقیج یلیت رک و

Eیک هبراقس و قامر ,۱ لزق «دود «ریید  

 ندیلوطا آو اور وآ هلي هطساو رارېن كوي قوچرب
 تارت بودا ذخا ینیرلوص كنەضوحرب عساو یلیخ

 ندزاغو و یهایم هلصف «ندنه دل وا هدتسن وا عیطلاب

 و لوبناتسا هک ود هریک د قا ندارواو هبه ص سه

 د زاغو و نویلیروک قنقآرب هدن روبص یعاد هدنزاغ

 ج ودام وز جب
 ۱۳ وص کیدکو د بوربتک ند ریکدهرق كزاغوب و

 هب نق | و قج٠ .ردشق وا نام ردق هرم بعکع

 روف آرب ندتلآ كوض هد راز
 لحاس یهدننهح یلیا مور كزاغو .رولوا لصاح
 . رد هدنل وط هزنمولیک ۸ هدک هدنتهح یوطااو ۳۱

 یسیطسو قع «بولوا هدنقع هزنم ۵۲ لح نرد كا

 نیماكب یرلیوق صوصایع و قرطره .رذهرزنم ۷
 | و .ردهدنکوا همشج وروق یحم غیص كا . . رد رلن ايل

 | -وا نزم هلر له یکدرمزو لزوکت یاغ فرط ییا ك زاغ
 ردعابو غاب لزوک یتسوا كنسيضم ند راه و بول

 .ایو راوا یرلا-اسو یرلکتا تكنسهلجح و .هلرلکشوکو

 یرد رق یکهدنلحاس ییا لزاعو .ردروتسم هلرلیل
 .هظفاحم كزاغو .كدتا دادعت هدنسهدام «لویناتسا»

 :بولی رام ی دلع
 و رعم هلیما یراصح لیا مور یرکید و لوطا آ یرب

 | ندرلیلکید و کهدنسهقای یلوطا 1 ندرلنو .راردف

 | طبض ندنفرط ناخ دیزیاب ناطلس مربدلپ «بولوا هلاق
 0 وا حاف ید کهدنس-هقاب لیا مورو ؛ریصتو

 اب ادد ندتفرط یرات رک یات ناک ) 8 (قلوفرون) کید بولوا ندنسازجا یتیه «هعبس |
 «بول وا لطعم راراصح وب هدن وک ینوکو .ردشغل وا

 را هدنرلقاو لیا مورو للوطانآ هدنلخ دم كد زاغوب

 . ردشفلوا اشنا رلماکعتسا لوصاونو لقلیش
 ( هینیطنطسف ج اخ ) || جیلخ لوس

 و نولآ» ۷

 ا 164006 سارک نوسیرخ) زون

  Eهددج ات رم ° . روی دا نابرح ۱

 «بوک ندنتهح ینامروا |

 ت س |

 ندق رط ۳۹ د Corne) 10 رود نروق) یدهح

 ۳ هطلغ ندف رط رکید ها ب واو لوباتسا سقت

 وا جلخ نوزواو راط نا یوکصاخو هراس

 نجلحوب .ردینهج ظوفحمدا كنب اهل لوبناتسا بول
 وا دام زآ یور هبا وط هلا لور یارس یزرعآ

 زون ور اب داعو «قردشالراط هک دتیک نداروا بو

 .رولوا دتم یرغوط هییغ لاش «یرهلا ییلکش

 هزم ۷۶۶ ملت قو هزنمولک ٩ اب رقت نود

 «هرکص ندقدشال راط ردق هب یرب وک «بولوا ردق

 ردیا عسوب ردق در ه رەھ م هدنسهرآ یر وک ییا

 -راط هکدنیک ردق هن كتس» رد هیات دعاک هدتو

 . ردغیصكب ین وص هدنس رایا كنسهلکسا نوا و «رمشال

 روک ذم هنساېننم نود یرعوط هبقرش لامش كجلح وب
 هدننف رط ییا كنهرد بولیکود یه رد ا دغاک

 صوصخا لعو نالوا یه ریسه لزوک لا كل وبناتسا |

 یرارباج ها دغاک نرو ناشن ندتنح هد راپ كليا

 فیرش عماج رب هللا نوباه رصق ربو نولوا د |

 دارغلب یسهرد هباخ دغاک .رو_ل وب هاب رب لیمو

 هدنکوا یلتفح اغآ ساپآ

 ءیتسهرد اشا نک ندنفرط لامش كکلتفح روکذم

 یتیسه رد ك ىلع هرکص ندک دنیا هنیریاچ هیاخ دغاکو

 هغ وط . ردا ذخا ید

 هدنفا رطا «بولی راقیح روماچ شیری ولا هنلاعا تیم رکو

 لوباتسا .ردشلبای یراهم راق تیمرک و هلغوط جاقرب

 ندنغاتس هداج بب رق هندصنم

 ضع كناب وروآ بول وا روهه یلا زوک كنجلح ۱

 ی درام رس هبا رعش ضعي ,E رهام

 « هینیطنطسق جو هعف د ضعب یویفارغ> بع یکسا

 «هد هس راش أ دارم ینیزاغو لوبات ك هيما 4م اصا

 ۰ رد د رفروک نالوا رکذ وب و مجاح

 .«هزملکت !قرش» ىر (251270۵116) ال اتسا

 2 ةا e 21 ی

 ندنسهرب رح (ىلا) هل رلقلتن وق (جخ راق اق)و (قلوفوس)

 (جیونود) نالوا بارخ م ویلا یز کر .یدا ترابع
 [ .تعحارم حد هودا € ایخ را ته 2 .یدیا ی ررش

 -ریکد راهطا Ko) دوخاي (Cos اا

 دح بغ كنيل وطات ۱ هدن
 فو

 هيمان (یزفروڪ یوکناتسا)و هدنسیشراق یحاس |

٥٦ 



 ت س ۱

 راط و نوزوا عقاو هدنرعآ كرفروکرب نوزوا فورعم

 ج برع ق ةرش یتیعضو «بولوا هطآرب
e۳1 0 " هلا  

 ۲۵۳۲۲ با ۲۶۳۳۱۲۱۰۳ و لاش ضرع ۰۲
 تنک او ۰

 یرغوط هبییونج بغ .ردهزنمولیک ۸ یسیطسو دح
 یرعوط هب ونح ند امش «ه رکص ندق دشال راط هاد نکا

 . ریل آ ینلکش کچ رب ایو یشاب شوقرب «كرهدیا عسوت
 ر (وتوو وی دا دو كنهطاوب

 ندقدلاعلآ نوتس هدخ زر یهدنتهح یرع بونج

 هد رب رج دبش روک ذم نالوا ۱ 0 ا

 ا یرغوط هونج ندلاش رلعافترا بسک ندیکپ

 ES یدلو ۱ یرعوط

 فو ¢ قرهل وا دخ هر قرش لوط

 ترابع ندتسیدو سلک (ونوووښګد) قمآ .رول وا

 ندا ل یهریزح هبش روک ذم ء«هدلاح ینیدل وا

 وا بولوا لکشتم ندهیناکرب یضارا خاط كحوک

 ۔ويګد) .رونلوا هدهاشم ید یزرعآ ناکرب رب هدنتس

 «هدلاح ینیدلوا كيدو برص یتهج بونج كن (ولوو
 غابو هعوررم یضارا «بولوا لئام زا یتهج لاعش
 هریکدو «رویدنا لیکشت ریاپرب لزوک روتسم هل رلدعع اب و

 لا كغاط روك ذم

 اس لوطا آ

 . ررک هنلاح هووا نوتس نیش

ISرفع اهن را هرم  

 ور (وشرت هلا ی ورپ (مو رد و) نااز وا ندنلح

 نخآ رب قیحا «قرهلآ هیهرآ یتسیقرش مسق كنهربزج
 هرآ هریزح هلبا نورب ییا و .راردبا زارا ینئروص
 حساو یهدیونح ند زاغوب ییا ندا لکشت هدنس

 یرلایف و رلغیص خاطرو راط یکهدلامش «هدهسيانردو

 هدننهجیلاعش قرش كنهریزج یرهش یوگناتسا . ردیواح
 .ردهدنسیش راق كنسهبصق مورد وو هدنحشا ك وق یک

 هدنتهج نوتحو رانف رب هدنورپ ی هدنلاش كندبصق

 و .ردط وف ريغو كح وک ینامل . رد راو هعلق رب

 ینطو كطارش مکح روہشم «بولوا سا كب هبصق

 هلغلوا شف وب
 قینغاط کل یرللادو یکسا تیاغ نانلوا دع بوسنم

 هلا راشم مکح هدنس ه روا كن هبصق

 كطارش هدنکنا غاط هدنتسوا كنهبصق هلا رانحر

 7 لاا را هینح 7 فورعم ليما اجو یسهعمج

 | یهدنرزوا كنهرب زح هلا هبصق . رد را و یسهنارب و ماج
 بو وا ثت رابع ندیشک ۱ ۰ ۱ د یسیلاها ك ردب رق

 ۱ و یرادقم یزرحو مالسا یس ۷۱ نکلاپ ك رلت و

 نوتو هدشر ر هددبصق .ردمور یروصقو ید

 تا سا دان

 ءوب یرلبتکم ینادتبا نایتسرخ ۷ و مالسا 4 هدهریزج
 واخ ۱ ءاسیاک ۸ «هیکت ۲ «عماج۱۷ هدهریزج

 ۱ سود ۷ ۵ «ماجچ ۳ ناکد ۲۹ «هناخغابد ۳ هر

 رول

 . ردل دتعمو فیطل ی ساوه . ردد وح وم هیاخ هدیش راق ۱ و

 «بوسلوا ترابع ندع ود r یسیضارا

 یادش یالوصحم . ردن دهیلاخ یضارا یئود ۰

 نینوزوا قازر یتیلک هلتابوبح یک ماسیسو هبرآ
 تالوصحم و «بولوا ت رابع ندزو راق و نواقو

 یرادقملیخ (هرکص ندکدتا هرادا یتسالاها در و

 وا (وق) وا لصا كن هرب رح . رونل وا جارخا جد

 ا یوکناتسا

 ندنسات و ریبعت ۳( TAv Koa وقت سا) دیس ادعم

 «هدوق» دوخای « هوق» «بول

 نایلس ناطاس ین وناق .ردقوح یسهقیتع ا دار دطلع

 هنطیضك هام تلود ه رکص ندنع3 كسودر هدن رود

 ارح یک هدنفا رطانکد هرلتقو نیشیوکن اتسا . ردقمک

 «نکیا شفلو یک كغاجتس رب یواح ید یرپ

 دع هنغامنس فاس كشالو دیفس رع رباز [ربخا
 یوکتاتسا یساطق یوکن اتسا ےس .ردشفلوا رابتعا اضقرب

 لربما نانلو هدنسهیونج تهج كنو هلیسهطآ
 .ارطا كنو «بولوا ترابع ندنسهطا (سورپسی)

 زصیا چوا هلیرلعسا هطآ هرقو قاروا «یلج هدف
 ۳۲ ۰۰۰ یسلاها كنيلربحا .ردراو د رهطآ

 بن را نایک

 Golfe de Ko ۰ ا

 0 ا یزفروک یوکنأتسا
 رب هدنغاچس اشتنمو هدنسهب ونج تهج كنسهب ع

 هليو رب موردوب یتهج لامش «بولوا زفروک نوزوا
 نوزوا ندا لیکشت قنورب (ویرک ) یتهج بونجو
 هدنلخدم «هدلاح ینیدلوا طاحم هلبا هربج هبشرب راطو
 نالوا هقرش ندغ ,. روی و یسهریزج یوکناتسا

 ییسپح راخ 5 بول وا ردق درک ٩ ۰ یو
 هزبم ولک ۵ یا تل كل هزم ولیک ۵ ندا لیکشت

 ولیک ۲ ۵ ندا لیکشت
 ۔ولیک ۱۰ یکا «قرهشالراط هرب ندرب ی كل هزبم
 كي هلعم «قردشال راط هڪ اک > رکص ندکدنیا دهیم

 یسهلکسا
 .دبصق (مورد و) هدنسړل اش لحاسو ا كزفر وکو

 یتسیلخاد مسف خو لا ینیدل وا

 . رول وا یم دم دس هیصق۰. (داب اك وک ) نالوا

 «بولک ه یش راق یشراق هلا یوکناتسا هک «روینل و یس
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 ت سا

 «یدیا فورعم هلیعسا ( سوسان راقل 1) هدعدق نامز ۲
 ترش غوا نطو ك (تود وره) نیخرولا واو

 . ردشل و

 ۱ لناتسا

 هد ۱۱۷ ۸و «شعوط هدنرهش (وولربموق) هدنسود

iضعب رکیدو هفسلف خرارب .ردشقا تافو  
 .ردراو یرات

 هدشالو هی وق (زوناتسا دوخا) ۳
 ۳ سوناتسا

 وا هبصق كح وکر یزکم هیحا هدنساضق هیلاطنا

 هدنسیلاعش برع هرتمولیک ۸۰ ًابرقت كن هیلاطنا «بول
 ۳۰۰۰ .ردصقاو هدنرزوا كچ رب نالوا یانهو

 هدعقومرب لزوک یساوهو عفنرم «بولوا یسیلاها ردق
 قوج ران دیک هیاوه لیدبت ندهیلاطنآ نیزای «هلغفلوب
 4۳ هقشب ندزکرم یسهیحا سوناتسا -- .رولوا
 . رددو دحم هلیغاجنس رودر و اب غ بول وا عماج ییهبرق
 ییاچ سوناتسا س .ردردق یشک ۱۰۰۰۰ یسلاها

 هدنسهبصق سونات-ا هل اعبن ندنراغاط كتهیحات روک ذم

 یروط هبقرش لامش «بودیا لکشت ندهرد یکیا نشل رب

 هنلوک (لتسک ) هرکص ندا 9
 . رول وا بصنع

 تالو ه ا ار واسه *ا رب

 ناو ساوه | تست
 (وص راچ) هدنتهح بغ ردق هرمولیک ۲۵ كنیرېش
 بصنم هن رېن هرقنآ نالوا ندنرلعبات كنه راقس كنياچ

 ردق ۵۰۰۰ پول وا هبصق رب عقاو هدلحم یییدلوا

 كن هیح ان رب قحطم هتساضق زکيم اضعم .ردراو یسیلاها
 . ردشفل وا داف ا یک م

 یووواتسا
 رب هدایرییس ( 5۱۵۲0۲۵ )

 ک) «بول وا لابح ةلسلس

 دالهرتم ولیک ۰

 (دب رواد) یمق قرش بونح .رولوا دتم هد هفاسمرب

 ةهلسلس .هرکص ندقد را ییدودح كنيح هدنسهطخ

 (هشاجاق) «قرهنازوا هدنتلاا (قتحوخوا) هروکذم

 یرهورذ كسک و كا .ربتازوا هدنسهام لوق ییلابج

 سد «ربقب نوتلآ .رویغا زواحم ییمنم ۰۶

 . ردق وح یرلن دعم ۳۹ ای و

 توی ر ەدەرىلكنا (Stanhope) ۰ اتا 5 €

 دع و ,بولوا یتسا كناداخ ل 6

 |, دوو روپشم كن, رملکنا (8۱2۲0161)

  هالیبمیرا ۱۱۲۰ «بولوا ندنرل

۰ AA ۱ 5 ت 

 اوا یدالیم نرق یحد نوا ءقرهلوا بوسنم هنادن
 ترپ# هدنفلن ادناموق رکسعو هدهیسایس رومآ یربندنلت

 رب شا زارحا ینیداسم ىلاع كا كنهرلکناو شلوب

 سلراج) تنوق یرومشملا درلن و مع تاد چاق

 ۰۱۸۱ «توغوط هد ۱۷۰۹ هک ا
 نوتف رکو هدهیسایس روما رک .ردشعا تافو

 هزنلکنا «بولوا یحاص یلوط دب هدهیعیبط و هیضایر
 تنامولند روبعم .هتتش دلوا نت ۱ د
 كلام «ییوغل كنراسا «4تفلام راهظا ۰(تی)
 نوح دا هزیلکنا و «یییدقع هطاصم 4لا هجا

 رو ؛شقی ما رتلا ینیرشن نوناق رب یواسمو دع+

 ید باتک جاقرب قلعتم هب هفسلف و نوتفو :شلیا

 .اتسهل ھلمسا و ۵ ۰۱

 2 | سالسیاتسا

 ۱5۸۲ «بولوا فورعم هلیبقل(یکسن زکل)یسیجمرب
 «شغوط هدن ریش (غ ربل) كنايجلاغ هدنسیدالیم رات

 نبرد ادتا . ردشغا تافو هد(لیو ول) هد ۱۷ و

 یلارق ناتسهل هدعب «بولوا یسنرپ (اینانسوپ) هنیرپ
 یجنکیا نوا یلارق ج وسا هللا (تسوغوا) یعنکیا

ES LIEج وسا «هدنیقع هبراحم نالو عوقو  

 جوت كيلاراشم «بولوا رومأم هیدلاصم هلیلارق
 وا باختنا هنغللا رق ناتسهل هلیدادما كنوا .هلغغارق

 دو سیا شلاچ هلق تسوت یر
 هدنسهب رام (هوارنل و) كل راش یعنکیا نوا ارخوم

 نسفاح «هنرزوا یشوا بولغم ندنفرط هیسور

 .امع تلود ربازب ها لراش «هلک رت یناتسهل «بولاق

 بحاص هدنندوع هج وسا كل راش .یدیشق | اجلا هی
 هددسا شفلوا بصن هنکلسنرپ « ننرسج » هجرت

 هبهسنا رف «هلکرت خدیتساروا هدننافو ثنلارق ج وسا
 نوا یلارق هسنارف هرکص هنس جاق رب .یدیشتا اعلا

 یجنکیا هد۱۷۳۳و ؛شلوا یردب ناف كني ول کک
 هلیعدراب كندسنارف «هلینافو ع وقو ك (تسوعغوا)

 یلود هیسور «هده سيا شا تدوع هنت ناتسهل

 «ندنکیدتا رکسع قوس دیهوش را و «بو روا یشراف

 روب کلک «هرکص ندتم واقم تدمر هد (قیسناد)

 هل طرش تایح دیق رسالت یسه دهاعم هاوو ؛شلوا



 ۱ ت س ۱

 رو یغللارث (درول) هرزوا قلاق ههسنارف هدننافوو

 ذم تکلم «بولاق یلارق نرول ردق هننافو . یدیشم

 وعد كنکلعو «هبیاج ییانصو نونفو مولع هدهر وک

 هایسایس و هفساف .ردشعا تمدخ قوح كب هنتر

 .اتسهل هدنرب لرلو «بوزاپ یخ دراباتک ضعب قلعتم

 ردشقا نایو تشک ندل وا یتسهعساقم كن

 «بولوا بقلم هلیبقل ( یسفوتایوب ) یسیهنکیا
 «بوغوط هد ۱۷۳۲ .ردربخا رادیکح كناتسهل
 5 رپ ایووقارق یرد .ردنشغا تافو هد ۸
 -دلوا یلقیشیقابو یتارد كب یسیدنک «هدلاح ینیدلوا

 هش ود كوپ هدنتحاپسرب نالوا عقاو هب هيس ور «ندنغب

 اب سافت ا شل یو
 هنب راق .یدیشفلوا نییعت هننرافس غ روبسریپ كناتسهل

 یصحوا یلارق ناتسهل «هرکصندقدل وا هح روطاربعا

 شءازق ینتبمو هج وت كنهن رتاق

 ته هدنح رات ۱4 ی هدنناف و 4 (تس وغوا)

 ؛شغلوا بانا هنغللا و ناتتسه) هيم د راب كالا

 یر)هع زنم بهذمو یتعاطا مدع كناکداز ا

 هد ک لع بوی وا ردتفم هم وکس یارحا هلته

 هک بوز .هد ۱۷۷۲ ندتکی دا از داییسف

 ر كیاتسهل كرهدنا هلخ ادم دیس ور هلآ ایرتسواو

 -اکلا نالق سالسناتسا .ردرلشعا ارحا

 ۱۷ ن « نکی دقمشیل اچ هطابصناو شداسا ۰ هد انا والت

 -الصا كن و ر لل ندا عاغجا هلیشوشت كى هیس ور هد

 کیا رو

 ورا هر وک ذم ا لود كناتسهل

 یسهع* اقم

 یافت ؛شلوا عنام هنسارجا تاح

 «بودبا روه

 ارابتعا ندتقو واو ؛شغا ج اتنا یتسهعساقم یصنکیارب

 ءهد ۱۷۹۵ «بولاق لارق یعسا زکلای كسالسی اتسا

 ید ندعسا و «هن رزوا یسهیلغ كنب رکسع هیس ور

 رابحا هکمک زاو

 -دورغ) «قردنل وا ی شاعم 3 ا دعا ندید

 رط هلن لود تفو 4 و

 هدغروبسزنب هرکص هنس ییاو ؛شکح هنیرهش (ون
 ۱۳ دعا تاف و

miu ۱ ۰8ووزو]وو) —  (SF 
 ایا

 ییا رانایتتسرح هلسا و | سال 9
 ۷۱۲ AED rege : ند راو ئ رب یه ۰ و اه 1 1 م *ی» كرا

 سیا لارف ناتو یوم (یووتفا فا

 ها تیس ھ ول PEN وا لتف دا ما شراب و

 یسیط رو هدنس ۷ سام بو مک :٩ سه سو

 هدنح را ۵ یسچکیا ت روو

A۸٤ 

 لپ هدشتکم تیورح که د هنایو بوس وط

 یساپاب تیوزح راز ه)یتعد اع ثكشرد و شا

 راتب وزجح . ردشعا ثاقو نکیا هدنساب ۸ بول وا

 ۱ هدنهاغم اشا هن وغ هدقالحا ییلاح هجرت كيوب

 ۱ یسیط رو EAN كا نرش .رارریدنوق وا

 . رونلوا ارحا

 ف والس اتسا
 و (هح رسا ) هد

 -رع بونج هرتمولیک ۱۱۰ كنبربش (غربل)و هدنر
 ۱۰۰۰۰ بول وا هیصقر یزکرم اضق عقاو هدنسب

 قلعتم هراخذو نو وتو یروس هدنفارطا «یسلاها

 دراو یراخ تلاشا لیخ

 ها e قاعاتس

 قرش ف a E (لەپح)و هدو

 (e Stanislavالچqا

 .اها ردق ٥۰۰۰ «بولوا هرقرب لوي عقاو هدننهج

 رو هدایز هبرق «بولوا مور یسیلاها .ردراو یس
 .ردناداآو

 دن وس) كح و روت )٩۱۸۲۸۸۵0۲(
 ی هدنریکد لاش و هدنتلایا (دلیفن ۱ رک اهاعسا <

 هزم ولک ۷ كل (دناسنایتس رق) «هدن زفر وک ( (هکو)

 ا رهش ر یزڪ ص اتو عقاو ه دنسدب ی لامش

 .ردراو یسیل اھا ۳

 ربع امور سناریب )٩۱۸۲۲۵5( ۳ اا
 ات ۸۱۱ «بولوا ندنراروط دل

 ؛شاوافلخ دار وفکی) شرب ی رد 7 د

 ندنفرط (یواغنار لاک ») سیا هرکعص یآ کاو

 . ردشعا تافو اات طاقسا

 هدهیسور ( 001 )

 یر شب یا ںیم | لوید
 ها ورا رشا
 ۔غ لامش هزتمولک ۱۸۰ كن رهش (یکس وج روج)و
 رو ا ۷۵ ۰۰۰و مفاو دنه
 E VA كدالیم

 شا كنروس لوباتسا هدنلیا مش

 E لوطاآ كنحتا زاغ و هدل سا < هب رف

 . رد هلحم رب هكا 0% رلکب عفاو

  PEایس تد 1 ت 8

 سودواتسا | ۳
 هندن رو و لب تاصف هربدنک

 ۰ ردشمل وا



 نا ê û Ra ی و

 طو كتوطس رآ ر ومش مکح

 ۱33. و
 | لهاتسا

 «شغع وط هدنس هبیصو (جاپسن 1) هدنسب دالیم رات 3

 .ردشعا تاف و هدنیل رب هد ۱۷۳ و 1

 راباتک قوخرب «دنناسل نال یلعتم ههفملقو تفحو
 هفسلف یش نالوا بحوم یترپش هدایژ لا . ردشم زاب

 یلاوحاضعب بول وا یسهص وص راکفا ضعب ک هداییکو
 .یدردا ضاربعا هنودامو «لج 2 كحور
 (قیتسحولف) كنرارح هدسفتن رک و هدقارتحا رک

 هضورفم مجرب یکیدتیا هيم « هیلعش هدام » ینعپ
 .وس مکح هداب وروآ تدم لوط رکفوب .یدرلپا لج

 ب ییدلوا یهاو هدعب «بور
 ا لو هنایقشک كن (د زاوو

 )-٩02 هغاتسا او هرحاتسا د وخای 3

 .دکلاخ) هدانودک ام سا 6( هریاتسا

 -ال) «هددسا شا نب

 ه دنسف رش لحاس تنس هرب رح بش هربدنسک یتعب (قیب

 ترهشبنک هلفلوا ینطو كنوطسرآ روبش مکح هک
 . رد راو یسهطارب هدنک واو یاو . ردشعا

 هسا (هدایییل) «قرهلوا هدیلاح 4 رق كوي 5 مویلا

 هربدنسک تنغاتسو تبالو كيالس «بولوا فو رعم
 3 .ردعقا و هدنساض5

 لا كنەسنارق (1۳* )St281 1 لئاتسا
 « بول وا ند را هر رح روه شم

 ۱۸۱۲۷ و «شقعوط هدس را هدنسی دالیم خم ران ۱۷ ۰

 ۱۷۸۰ بول وا یربق 3 (رکن) . ردشعا تافو هد

 6 بویمهدنآ جازما قح آو :شمراو : ( لئاتسا

 هناییک و بط

 نت ت 5

 مقاو هدنکنا غاطو بیرق هلحاس هدنلخاد ی 1
 . رد هبصق كحوکرب "

 ص ینیدل وا هدر كنعدق رهش (هرباتسا) نالوا ۱

 رهش لصا «هدهسنا شغل وا ۱

 ولیک ۸ تكسورو اتسا «بول وا 4 رق نلسد (هدایبیل) 3

 ب ونح ردق هزم 1

 ۱ وسور قاژ ناز هد ۸ .یدیشل ربآ هرکصتدم رب

 بسک هل ران كرهدیا مشت تاررحم ماط رب هدنقح

 - اشتغا < كوي كت هسنارُف ب یدیشمالشاب هکخا ت

 ید دةس شاما ربلا قفر ۳ اع “د| د ر م ا

  هنل و هدنېناع ددادش یرک درس وک تكشاشتغا با را

 ۰ یدیشعا تراسح هب هعفآ دم یتنادناخ لارف «قد

 شیک هاینالآ ¢ قرەنل ۱

 .یدیشفلو |

 “a ع ا 1
 ۰ ردشخا سید ییرادا

 ت س ۱

 وا د رط a ندنفرط هر وهج تموکح هدعب

 ( هنوک ) روهشم هدارواو ؛

 لیصحم یدحالآ د رەد هف راعم 1۳ لا (رلیش) و

 ییدتا رشن هدنقح ایالآ هدندوع هسرا . یدیشعا

 هتماقا هدنکلتفح .هلکعا ریکلد ینرابا و ناتکر

 ءهوقسم «هنایو لرارف نداروا هدعب و ؟شلوا رومام

 هدنهلع كنرا ان و «كرم دیک ههردنول و غ روبسزپپ

 ندک دش ود ترا هدنخ را ۵

 کس نوا «ك رهدیا تد وع هس را «هرکص

 : شلریو قنارف نویلم کیا هتسیدنک ندنفرط ییول
 ندتحایسر نالوا عقاو هبایلاتا یرکص هنس ییاو

 ( هنیروق) و ( هنیفلد )

 ینافیلأت قوسحرب رکیدو ینامور روهشم ییا هلرلعسا
 . ردشع وار نوا دلح ۱:۸ عود تایط . رد و

 هد ۱۷۹۰ ( لئاتسا تسوک وا ) نوراب لعو چ

 تنسهدلاو . ردشعا تافو هد ۱۸۲۷ و «شعوط

 (لغور ود قود) مس

 . یداراو ید یریقرب شمراو
 «هدننهح بونح كنايناپسا 0 ۱ ها

 - هیلیشا یدنتلایا (هیلیدا قعي) لیوس ) :

 یر لینشاو هدنسییونج قرش هزتمولیک ۷۰ كن

a - 

 ۰ ردشعا تاف و <« هد د وع

 . رد راو یسل اهآ ۱) GE ؛نولوا دیص رب هدن رزوا

(Stettin) ۱ e ۱۔هطخ ایا رمو كهیسورپ  

 هدنرزوا یربن (ردوا) «بولوا رپشرب مکس یزک م
 . ردعقا و ه دنسدق رش لاش هزه ولیک N كنيلرب و

 یکم كناياموب هلیتفو . ردراو یسیلاها ۳

 دمراسا « قیح «یامل لزوک هد رم (ردوا)

 - راد «یرهش راف E ه راب «قایوف کش «تح

 دصر <« یسهع وئته بئاکم EF یتکم # رخ «یوتفلا

 .یدیا

 دراو یس هیلحم عیانصو ورا تلا ك «یسەناخ

 هدنتعسو هزم ولیک عب رم ۱۳۰۰۰ ی 0 نیتتسا 5

AEE. ۷ ردراو یبیلاها. 

 یونح بررغ كن هبط رق لا ۱

 هدنفارطا كرم (لینش) و هدنتهج "

 ا و . یدیا قوح یعرازم و ارق «پولوا هیحاتر .

 الع ریهآشم ضع 23 یخ تل ن رع لد هیح

 دابارتسا
24 ۳ 

 5 "هلن رس ہا” سید كا

E ۱ا ز رلا و دیس 4طدت  



 ت س ۱

 ارش بونح.یابنم كزرح رحو هدنکنا لامس كنغ

 هدنس را تعاس٩ كنزفروک دابارتسا نالوا هدنسیق

 یزک م تلایا هدنسیلامش قرش تعاس ۷۰ تكنا رهطو
 ۸ لاتش ضرع ۲۱۱۵ ۵۲ 6 بولوا روش

 لزوکو ضای . ردعقاو هدیقرش لوط ۷۳

 باب دهشم باب هراس باب «بولوا طاح هلروسرب
 : ودراو یسوپق ۶ اراعا راد لهح باو ماطس

 شینک یرلقافوس بولوا ریکر اکو یلتاق کیا یروا
 قوح یراهسردمو عماج .ردشورفم هلرلساط ویو

 دجس) یرکوی كا كنسهفبرش مماوج «بولوا
 هدنفا رطا كعماوج كرك .رد (نشلک عماج) هلا (هعج

 یرهچجاب و رانا قوج ك هدنراهرآ هلع كرك و
 ۔راک ۳ و یرازاب ۳ . ردراو یراهمشچ قوچ رب و
 کهدنفارطا یتراج هجلشاپ « بولوا ید ییارسناو
 زوط « تابوبح  هداعس «یلاخ یرلکدربتک دل رلنکرت

 لتیلک نالیای ندنغای ماسیس هدرهش نورد هلا طقنو
 رو با دفاط رای هاتوا .ردرابف ند وا

 «بولوا روتسم هلراهجغاب یرلفرطیغاشآو هلرانامروا
 فیطل كب یسهرظنم#الخاد كرکو اخرا درک درهش
 «بولوا لوي اهد قو هلیتفو هدهسا نیشلد و

 هدنعآ « ندنفیدلوا شلدا بیر ندنفرط لرو

 ۲۰۰۰۰ یسیلاها . روینلوب ید رهاریو قوچ رب
 نعاشس ۸ كل رهس یر ناحرح . ردهدی راهدار یشک

 و .رولوا بصنم هزرح رح «قرەقآ هدنلاش ردق

 (یدابارتسا دمع نب كالا دبع عن وا) هلیتق و ند رهش

 قوحر کا (یداباربسا دم ن دعت سصن ونا یضاق) و

 الاش یلایا دابارتسا س .ردشعا روهظ الع ريهاشم
 ناجرج ندیا دیدسح ینیدودسح ناریاو هلززح رحم
 یتریص ابونج < هلیس هطخ ناردن زام ًابرع 6 هل رہن
 دلیغاط (زربلا) نالوا روتسم هلراق هدنروص یماد

 «بولوا طاحو دودحم هلیسهطخ ناسارخ یخد اةرش
 - ولیک ۲۵ یض عو ۱۰۰ لوط نالوا هبت ندقرش

 وب .ردمقنههاضق ینعب « كولب» ترد .ردردق هزتم

 هراسو روک ءرمد «نوشروق «راقاب شوک هدنلایا
 E ۵ رلن و «هدهسپا شغل وا فشک ینیدنلوب یرلت دعم

 .لعو هعونتم تابوبح یالوصحم .رویفلشا ترب
 اس تالوصحم صوص ههلقا وا هلا جرب صوصخا
 .ردب رابع: 0در

 نویفارغح یامدق ( ٩0۲۵۲0۲ ) | وارتسا

AA ۱ ت س 

 لاو کر و( الا ) لوا دس ۵۰ ند
 لاغتشا 1 .تایداو هفسلف تدمرب هلا لیصح

 «هبروس «یلوطاثآ بوقیج هتحایس «هرکص ندکدتیا
 وعو ؛ شقعا رود یلاع اسو ایلاتا ناتو ءیصم

 ۱۷ یراو .ردشمزاپ یتسایفارغح روهشم هدنند

 قرهلوا صقا یرااصفضعب «بولوا ترابع ندلصف
 راو رااطخ ضعب هدن اش رعت ردق هنره . رد_شف وب

 : كنسيلاهاو هنلاوحا یتفووا كرارب ینید زای «هدهسیا

 «ندنکیدریو هلصفم تامولعم راد هنراوطاو قالخا
 نامز هدنف و رار هلیسایفارغح كسويلطب یرتاو

 ییاتک هدعدق نامز .رد راکدای ررب رادتهف كا كمدق
 - هدایز هداطسو نورق یدهسا شغل و یسنمو كورم

 هی ءان هنتکو رم یکدلوا .یدیشلو ترهش هلیس

 سویلط# هدندنع مالسا یالع بویفلوا هجرت ید
 یمساكنواربسا «هدلاح ینیدلوا شل و ترهش ردقوا

 اشا هدامور تقو ییخ نوارنسا .ردش)اق لوهج

 .ردشعا تافو هدنتنطلس رخاوا 2 (ربیت) و ؛ شم

 و یس «هدهسیا شمزای ید رار قلعتم هح رات

 هنب رلناسل ا وروآو « عبط هلتاعفد ینایفا رغج . ردشمامهل

 .ردشماوا هجرت

 یاکح ءدق نانو وا 1

 (کسبال) «بولوا ندنن ویاشم

 یدک ات ك (تسا رفوگن) ندای .یدیا شغوط هد

 0 هدن رلګ رات ۲۸۹ NS e بولوا

 تافو هدنرلګ رات ۲۷۰و ؛ شلوا فلخ هنسیدنک

 كفل دالیف سویلطب «بونکا هدرصم تدمر . ردشعا

 هنیرناسحا قوچ ك ءارادکحوب و «شفلوب یسیبرم
 هدل وم هوق كتعیبط یثیشره یسهفسلف .یدیشلوا لئات

 ندکقا لج هنیدعاوقلاقثا رج هللا هیعیبط تکحو هنس

 ییدوحو طيح ءاکذو حج ودر هدناناک «بول واترابع

 و « شلو ترهش هلیبقل « یيیبط » « ندنکیدعا لوب

 . ردشفل وا دع تیهولا رکنم

 ای ودک ام ا 0 "ترا
 و و راد

 ند راد هروس «بولوا یربف 1 (تیکرویل

 هلیلاج و نسح . یدیشهراو « ( روناق سوقفلس )
 (ربتوسسخ ویطنآ ) لغوا كنح وز «بول وا هروهشم

 هتسخ ندقشع نسدیماو « كرهدا قشعت هنسیدنک

 یرلقدلوا شمک یدیما ندنس دنڪ ابطاو « شاپ ۱ دال «بولوا یرهشا كنانو ] ل ۰



 ت سا

 سوقفلس « هدنکیدتا اشفا هنب رد هلفشک قیرس 1

 هما اج

۷ 

۲ 

 .یدشعا جور هنلغوا «هلقیلطت یهجرت ةبحاص

L_w[ (Stratonicée E 
E ۳ E ) ا 

  eهدنسهظح ( اب راق ( 2 ریغص

 یکسا).نیاک هدنغاخس اشتنم هل رخآریبعتو «یدبا رهشرب

 ۔ازیسا) هجرتلا هقنآ .ردیی دق مسا كنسهبصق (راصح

 د دالیم .یدیشفل وا دیش هلو هلتسن هنعسا كن (هکین ون

 رش ندنف رط (نایتلق ود) روطاریعا هدنح را ۸

 وب یسهیلصا حسن كننوناق (مویسکام) نالوا شلدیا
 [ .تعجامم هنسه دام « راصح یکسا»] . ردشفل وب هد رهش

{y,_+| (Strasbourg : ۰ 

 ا قاحلا ۱ عروبسارتسا

 «بولوا یرهش كوي كا كنسهطخ ( نرول اا

 روکذمك رېن وو هدنرزوا یربم (لیا) ندنرلعبات (یر)

 عقاو هدیراقوبهرنم ولیک ۲ ندلحم ینیدلوابصنم هغامریا

 مقاوم مهم و مکس كلا .ردعماج یلاها ۱۱۱۹۸۷ و "

 «بط «قراعم نمحا «ینوتفلا راد «بولوا ندهیبرح
 بتکم « یر هس ردم ا داقع <« تایداو نونف "

 و تایرب رس « یتکم یح وط 6 ییللا راد « یسدادعا

 E سوص# هبایلع یارحا «یراهاهرد خشت

 هب هیعییط نونف « ینهناختک رب ك ویب « یسهناخهتسخ
 اخ دض و 0 یسهججناب تانا «یتیعج جاقرب ص وصحم

 دوی ر نالوا هدنعاقترا را 6 یسییق ی
 ر ص وصح ی ۳۴ هدنحا كناسيلک وب «یساسیلک

 «یسهشرباف بوطرب هایس هلشقل وي چار «یتعاس و

 «(یشاطییکیدینعی) یسهلسم ییا «یراهاکج رفت لزوک
 «یلکیهد ویرب ۵ (ع رن وک ) نالوایدج وم كتعابط
 -ویف «قلیهعاس ءتناغ «نایتشس « هلیاجوسنم هربت

 - هه راف د دعتم قلعتم هرلتعنص یک كایج ربمد قلي

 یسهمریدصاب زوموط هلیو وتو هریب . ردراو یرل
 هدنعاحا لح كرالوب ربمد قوحرب .ردروهشم ید

 ارجا هدنسهرآ نویلو سرا هلا ایا لآ «بولوا عقاو

 - ولک یکیا كل رهش E كت رام كوي رب نانلوا 3

 (یسیریوکل هک ) هدنرزوایربن (نیر) هدنسیغاشآ هزنم
 ( غربت وک) رد راو یریوکرب روهشمو كوي يما

 رب کسا . ردیسار طقسم كربهاشم قوحر رااح ا

 یردارب ك (ربی) لوا هنس۱ ۵ نددالیم «بولوا رهش
 سیسأت هلیعسا (موناروتنح رآ ) ندنف رط (سوسورد)

AAY 

EF ) تارتسیسارا ) ندابطا ربهاشم هدلاح 1 

 ت س ۱

 هل فف وا یارحا ندنفرط (الیئآ) هدعبو ؛ شفلوا
 « یرهش قیرط» یتعی (عروبسارتسا) هرکص تدعرب
 قد هلا هسنارف .یدیشغلوا د دحج هلیسا

 . ردشقل وا هيمس هلمساوب هژیسانم قفل وهد رز وا هداج

 كیهرملکدذا Strafford) ( هر

 و هدنغلتوق ) قیوراو (

 (نووآ) هدنسیرع بونج هرتمولیک ۱ ۵ ك (قیوراو)
 یسل اها 9/۵۳۶ « بول وا دیصق ر هدنر زوا روم

 ك بول وا طو 3 (رپسکش) روه شم اش .ردراو

 . رد د وح وم م ویلا داخ ینیدل وا شغوط اک

CE 77كن,زیلکا (ترووت وسام و) ین وف دروفازبسا  

 هد دالیم نرق ىج د نوا «بولوا ندنلاجر ربهاشم

 كاراشیح رب لارقو شا زارحا ییهبعمدناسم ضعب

 شفلوا مکح هنمادعا هد۱۶۱ « نوچکیدتبا تکرح
 ,. یدیا

 | لوک هطارتسا
 ۱۵ كنس هبصق دابآ نرف و هدنساضق دانآ نیرق عبا

 مور قرش (۵1زھ)
 هنغا_یس دیلسا كزیلبا

 ندشفرش ¢ بولوا قلقاطب ست ہدن رع ردق هزم ولک

 یضزع نالوا هونج ندلامشو ۱۲ یلوط نالوا هغ
 . رد ردق هزم ولك ۵ یجد

 كنهیسورپ ۱ ا

 قیطلابو هدنسهطخ ایام وب
 -ولیک ۱ ۶۰ كنيلرب «بولوا ره رب E یربکد

 مقاو هدنسیش راق كنسهریزج ( نکور) و هدنلامش هرم

 رب كوي « یاهل لزوک .ردعماج ییاها ۰۰۰۰و

 «یسهناشرض «یسهناسرت «یس هنا وط <« یس راد هدلب
 - وسنم « یسهناهتک «ینکم هب رحم ءیسدادعا بكم

 نوواو تارکس و کش هلا هعونثم تاج

 . ردراو یتراح كلشيا لیخو یراهشرباف یدغاک
 كنابنارمو نالوا شفلو هدنلا كحوسا تقو لیخرب
 هرکص ندکدع هنیلا كن هيسور و ؛ شغل و یکم

 . ردشفل واذاخم ازکمم ههرادا كح وکرب هلیمان (سناژر)

 «دب یکد قیطلاباقرشو الاش (یسناژ ر)دنوسلارتسا س

 بونج «هلیسناژر (نیتتسا) ًابونج و ندنتهج ی ونح قرش
 كوي (نیدوشا غ روبنلکم) یخد ابرغو ندنتهج یغ
 ۰۱۰ یسهیعطس حاسم « بولوا طاع هلیغلەقود



 ت س ۱

 هدنالو هنردا ( ۱5/۳200 ) 7
 ها

 ۔ اضق هدم كنغاجس اس زن نف رتسا

 یانبه هنو دنا قرش 7 نالوا انه هد

 ars «بولوا هتیصق رب هدن رزوا كنهردرب نالوا

 . رد راو یسلاها

 ۱ یناقلاب هجنارتسا
 ¢ هرزوا قلوا یسهبعش 2 كناقلاب هحوق و

 اسیاک قرف كت الو هب ردا

 لس ع اطر و رنغاعس

 ریکد هرق و «قرهالشاب ندندودح لیا مور قرش

 «قرهازوا یغوط هە قرش بونح زا هلیلح اوس

 IL هل اتح

 كنهون رط « بولوا هدنتهح لامش یراهورذ حفل ره

 .ردراو یعاقنرا هداز ندمدق ۳۰۰۰ هدننسوا

 تار «قرهلابل آ حل دنیا یغوط هونج

 شا 2 (عاطدرف) یهدنف ال
 راز هاتط رب لسلسم هدیرب اهدو «ردراو ال
 ران امروا یلیخ هدنرلکنا كنهلسلس وب .ربلآ یتتروص

 قوح رب یزاوتم هنیرلربرب ندننهج بیغو «روینلو

 یرلقدلوا بصنم هت هنکرا بوق ارلهردو رایاج

 ک

 . رول وا دم ردو هروح و

9 

 هریک دهرق «بوقآ یاج جاقرب یعدندنتهح قرش «یک

 . ررولیکود
 فوم سرب | یسهددهجنارتس هه وا 2

 كنناقلاب هه ارفتتسا هک ندر كحوک رب ,دقساس#

 یرعوط هیونحقرش «هناعبت ندنکنا یونح قرش

 ریکد هرق « هرکص ندنایرج كلهزتسولیک 4۰ «قرەقآ

 رول وا سقف لوک (شوفرذ) نالوا تو
 -ه رب واب ی نکن 7 “|

Eهدنتلایا «هنوط یغاشآ» كن  
 ۱۲۰۰۰ «بولوا هبصقرب عقاو هدنرزوا كنه وطو

 «یتیلعلاراد «یتکمرب ص وصخ هنناسل هال ,یسیلاها

 -وبح و یساسیلکرب یواح ییهلقر هدنعافترا هرم ۱

 . رد راو را تان

E ۹ “|كن این الآ  
O REA 

 ل (خ رب روو) هدنخت رات ۱۸۰۸ لدالیم « بول

 ) هد ۱۸۷۶ و «شعوط هدن رهش ( غروب ود وا

 كناسبع ترضح هدنګ رات AT . ردشعا تافو

 | ینلاح هجر هدنروص )اع هني داقتعا كرل ایتسرح

AAA ت سا 

 ا تورم ی دلو زاج ءهلکشا رشت بوزاب
 ۳ ترهث بسکح ییاتک «هدهسیا شقل وا لع ندنس

 هرز وا دلح ٤ نلدنخ رط (هژییل) روهشف < بودا

 بح اص هدو . ردش وا هجرت ید هه > سنا رف

 تر 0 انار تانا’ مجنرپ

 هجرترب رکید هرزوا قلوا صوصحم هما وع كناسع

 زر دشم ژان ید ییلاح

 نتخ هلارغشاک هدیقرش ناتسکر | , 1 ٥
 ت سل راس

 وا) «بول وا هبصق رب هدنسه را ی

 .ردشغل و نطو كالع ضعي یک (یتسرتسا دن ےڏ

 ط | الرتسا كط یاش ما 9۵ 1

 رد رر هدنت روهج (اشر هتس وق)

 شب ننیا ندنرلغاط (وییریش ورس)و (وقنالب وقی) هک
 هل اب رح یرغوط هقرش «بوا وا لصاح ندنعاقجا كاج

(N)ر ولیکود هني ریکد . 

 ۱ سا -Porto da Estrel تساد ول 2
(laییامل زبدلی» فعل ) . كنایلیزارب 

 ویر) و هدنتلاپا (ورینای هذ ویر) هدنتهج قرش بونج

 رب (عریم ون ا) نیکو د هس ز زفر وک (وربنایهد
 ۲ تنبصنم ی

 os هل. و «بوا وا هبصق رب عقأ و هدننیک لحاس

 علال وب هته هن رام «هدهسیداراو یسیلاها ردق

 ردفا ید

 Serra da Estrella) — ادارس) ۱ ا
 كارىكتروب . «یسهلسلس زیدلی» ینعب

 ۔اپسا ندنثهج قرش لامش «بولوا یعاط كسکوب كا

 هلیغاط (سازم) نالوا ندنتابعش یسهلسلس (هناغ) كنا

 دنم یرغوط هبییع بونج «هدلاح ینیدلوا یطابرا
 یغاط (وداغلد وراتنق) یسهورذ كسکو كا .رولوا

 ینریص .ردراو یافترا هرم ۲۰۰۰ اب رقت «بولوا
EOندالسلس وب . رد ر وئسم هل راق هدن رلم* وم  

 ندلاش «قرەنلوا سقت هب هضوح چ وا راو ص ناقآ

 ندبونج «هنغامرا (ورود) هلیسهطساو یربن (اوق)

 قرش «هنغامرپا (جا) هلیسهطساو یربم ( هرزز)
 ۔ارب چ .روایکود هنغام را (وغدن وم) ید ندنتهح

 ای هد ویر) «بودلوب عاط رب هما وب یخد هدایلیز
 .رویدا هطاحا یتفا رطآ 0 (وربن

 كنابالآ هما و
 .هقود كوي (م سا عیب ۳ | چیلرتس

 ییا رول وا قیرش هلیئفص «یکسا» و «یکی) هدنغل

) 5۱۲61۱۱2 ( 

 از



 كفلهقود كوي روکذم مچ رسا یکی «بولوا ۳

 بونح هزنمولیک ۱۰ 4 (نروشا) هک «ردیزک

 6 ردعماح ییاها ۹ بول وا عقاو هدنس ۰

 هراد فود و یسهناخنک 1 هس دادعا بتکم ر

 . ردرا و ییارسرپ صوت جرات YN رهش و

 - هشریاف نونوت ضعبو یسیلاها ۰۰۰ «بول ۱
 .ردراو یرهناخابد هی

 «یبوآ» هور هک (5۱۳0]نا2) ا

 هک «یدیا یغاجوا یرکسع هدایپ رب ترایع ن
 ناوا یحد رد هدنګ رات ۱۵ ۵ دال

 .یدیا هدنناحیسودرا صاخ كراچ «قرنلوا لش
 «دهسیاشعا رلتمدخ لیخ هبهیسور ادا یاب وا و
 «ندرلقدل وا شمالشاب هکعا نایصع هد رب هدیکیا هدع |

o BADE 

 ندنف رط

gy (Estrémadure) ۱ IEهلیسا  

 رپ یر دو 1
 .ردراو هطخ كوي ییا درک

 تاتو یایناپسایسهطخ روت اهرم اا :

 ند (هناغاد اریس) الاش «بولوا عق او ه دنتهح تو

 نول: الاش ولوا ەچ ردق رو اربس) ابونج

 aA «هلا هلانشق یکیو یکسا رش «هیغلارق

 دودح هلدودح ریکنرو جد ابغو فا ایس ولو

 . ردشغ وا وغل ندنف رط وزب كوي هدنخ رات

 يسقن هیوضوح کیا ییهطخ وب یساتسلس ( هوا
 مرا (هنایدآوغ) هدن ونحو )ج ) هدنلامش «بودا

 تلایا رب امدقم هطخ وب .روینل ون یرلهضوح كن رق

 هدنسهربخا تایسقن كنايناپسا «نکیا .دقغل وا رابتعا
 ,ونحو (سرساق) یسهضوح كنغامریا جات یکه دلامش

 هل رلمان یتلایا (زوباداب) ید یش هضوح هنایدآاوغ یک هد

 زوباداب یزکرم لوا ندزال را .ردشلربآ هتلایا ییا

 ها سم /توطخ و .یدا یرهش ( سویلطب ) نع

 ا هرنمولیک عبرم ٤۳ ۰۰۰ یسیعطس
 یاسا ثسیضارا . رد راو ینیلاها ۷۸۹۱۲۳ کک
 ۱ كن دقبط و «هدهسا 1 ] قلایق «بو)وا تیبارع

 قحآ .روینلو یخد راقاربوط تعارز لباق هدنرزوآ

 .اوغ) نالوا ل ھن ع ندقش هدنسهب روا .ردطامو

 ۱ جل زبسا شا چ ردوا سیما هدنسل د

 عقاو هدنسیقرش بونح هرم ولیک 1 تشک هل

A۸۹ 

 یتعارز «بوشلوا نام ا ۱

 | كسوفن یرلترجه نالوا هیاقبمآو ییلبنت كنسیلاهآ

 رد راو یناجارحا یعاپب

 رلیتسد یخد و وص یو-صو یلدحار لزوک عو

 . ریلی ای

 ت س ۱

 ؛شلوا بحوم یتسلاق لطعم كتکلم رارب هلیسازآ

 یکن وک و

 یعرم هنبرلن و وڌ سون رم یسیضا را رثک | هدنوک
 هلتاغ یسا وه . ردنرک كت

 .ردقوبوص كب ید نیشیق
 طبيخ رحم كتکلع و هرودامزتسا یکهدریکتروب

 -وا عقاو هدنطسو كنسیرع ممق یکهدنتهج یسالطآ

 . ردشل دی آ بد مو فدا جد رلذام رواو

 قاعص ك نیزایو سبا

 هل راهطخ ویتلآ خد ًابونجو [ةرشو ارب الاش بول

 بوشوا رابتعا تلایا ر هلیتقو .رددودم و طاح

 .یدنا ی رپش (هن وپسل) نالوا تلود تا 0

 میش هتلایا € وا هل رلعسا مراتاسو هب وبس ءاي رب) هدعد

 هم ولیک عبر ۱۷۰

 بق لاش

 تا
 (هدیارا) نکلا بول وا قلهوواو زود همس دا یمسق

 ۰ یس هیعطس هحاسم روا

 «بواوا قعلآ یرلغاط «هددسآ قاغاط ی

 بوح .رويځازواګ ەرە V٠ ۰ یعاشتراكنب رب

 هدنعافترا هرم ۵۰۰ روکیزوک ندنویسل هلیسا

 ندنسهت روا,كن هطخ وب یغامربا (ج ات) . رد راو یاطرپ
 (هرزز) نالوا یا یدنک هدنلامش كنو 9 ییدک

 بصنم هطیحم رح ند غوط هبا (ونابات) نلیکود اکوو

 اقا یررهن (وداس) هدتهح بونحو ( ریل ) نالوا

 یمسق نانل نار نا تو
 ترابع ندسلک یرلغاط «بولوا لزوک اهدو تبنم

 رهووا هلراریابو رایداو یکه دن رله رآ هد ر هسا قالبحو

 نالوا بيرق هلحاس «بوا وا قوح یرلوصو تبنم كب

 اهد و هدنل ایش

 ا مق نالو ید یرلتامروا هدنرلع
 «بوا وا ترابع ند راهب و ندرهووا تسنمربغو ور وق

 ۰ عم .ردزآ كب یرلنامرواو یرارب تبثم

 یادش رادقم و هد هطح وب هرز وا

 لصاح 1 راسو نوهل «لاقتروب «موزوا هلنابوبح
 .ردقوح ید یرلح اغآ دودو رول وا

 بونح دریکت رو (1291۲0۲002)

 یس ون

 تسا
 هدنس هلم (ویتلآ ) عقا و ه دنتهح دوم

 هزبم وایک ۵۰ كن رهش (هرووا) و هدنایا (هرووا) ۱

 OS «بولوا هبصقرب یزک رم اضق هدنسفرش لاعم

 و یر ص لیش و ضا و هایس هدن را وح « یسلاها

 ر وهشم هج رلف رط وا هددیص ول ۰



 AA ° ت س ۱

 دنک-نا كغاط كح وکر رس هاب رلح اغآ ماح «بولوا | یکسا كنهسنار ولف (Strozzi) ۱ ا
 لوا لزوکرب یواح ینغاتب ك رېن نالوا یانبهو | تدم یدارفا «بولوا ینادناخرب 7

 «شقاز زا رحا ییتسایر كن روهج روک ذم رهش هد ده

 ك كو هد رح 1 هد هم س ایس روما ك 1 ندن رلحشاو

 ند ران و حس .رد شولو ران دنا ربع هد ونفو م ولع

 ثافو هد AJ بوغوط ODE حرا ۱۳۷۲

 ندنات و ےل یف سمصم شات یح وزنسا سالا ) ندا

 هرب دشا خاسنتسا بوت ربتک یهیات و هع دق تا

 هسنارولفو ؛شعا تمدخ هن رلیمع و ا

 .یدیشم روت وک هیرلپا كب ینونفلا راد

 (زبسح ولغ) ت 7 ۳ دورت ۱ سح ولغ) كەزى ا (5۱۳0۱0) 4
 کا ربسح و و ه دم وڏ

 هدنر ز وا كاچرب نالوا یانه هدنن ونح هرن ول ۷

 بول وا هبصق رب عفاو

 . ردراو یراهناخایوبو یرلهق رباف لاف
 .ردکلشیا كن راح «هلغفلو ید یلاتقرب حاص

O esو هخوح «یسل اھا  

 ,E ا

 و هدقل دان رآ (Strouga) ۱ 2 تا

 .اضف یرخوا كنغاعسو تیالو

 كنل وکیرخ وا «بول وا هبصق رب یزکرم هیحات هدنس

 نالوا هدنسهاثم یغایآ كلوک و و هدنلامش یابنم

 عقاو هدنتهج قرش ینعب هدننی لحاس كنیم (نیرد)
 هناصیلباویرخ واندزنسانم .ردعماج یییلاها ٩۰۰ و

 ءهلقفل وم هدنرزوا گتهداج ندیک هجارد قرشا اا
 هبصق یسهیحات هغوزسا س .ردرب رب هک راع یخ
 نر لاش كل وک بول وا بک سم ندهب رق ۲۲ هلا

 راشو هب رآ «یادش هددیحات و .ردن رابع ندننهج

 یواح ینیراجاغآ ماچو «رولوا لصاح نتک هلنابوبح
 .ردراو یرلاعرم یلیخ هاب رلن امر وا

)Strombo11(ترغ كن ایل اتا  

 (یرابل) ۳ هدنسیب ونج ۱ لویمورتسا
 ۳۸۳۳۲ ؛بولوا یسلاش كا كنسهریغص ریازج
 : زیاعف او هلیفرش لوط ۷۲ ۰۵۲ وا اش نت يص
 . ردتنم کب « بولوا نددیاکرب قارا یسیضارا

 - رق « بولوا یرعآ ناکرب رب هدنعافترا هرم ۰

 نوچ كب هدهطآوب .رویدیا زارفا ناموطرب تاز م
 یشاط رکنوسو دروکوک لتیلک و «رونلوا دیص قیلاب
 . راقیح

)Str0umni 4) ۱الو ثينالس  

 تن همش كی السو هدن عاش وتب

 هبصق ر یزک سم اتو هدنسد ع لامش ردق تعا ۰

 اب رلترمضح نا 2 ناظلتس ۰ ردغقاو هدن راک

 هدشر رب هلیفیرش عماج لزوکرب نالوا یسدرک انب
 لزوک «یتم کم ناص نایتسرخو مالسا جاقرب و یشکم

 یسلاها .ردراو یرلهاکح رفل و هرمسم

 راغلبو مور یروصقو لسم یبظعا مسق ؛بولوا هدنرا
 9 1 اضف کس یساضق هموزبسا -- . ردیدوبو

 انک و یسهعب را فارطا «بولوا کک نده رق ۵

  ندنتهح ییرغ لاعش یرہن هجوزئسا . ردطاحم هل رلغاط

 :«راثآ یرعوط هونج قرش «بولوا لخاد هیاضق
 اضق . ردا ذخا رلياچ قوچرب ندلوصو عاصو
 ا رج شرکتو لیربوک ًابرغ «هلیتالو ءوصوف ًالامش
  زوربس خد ًاقرش «هی لاضق راصحروع و ناریوط

 لاها .ردطامو دودحم هلیساضق (جربب) كنغاجس

 اندران و « بولوا ترابع ندیشک ۳۱۹۱ اضق

 هدار ۰

  «مور «راغلب یروصقو «كرتو ا یرادقم ۵

 هدر ا هداضق نورد رد راف ندیطبق و ید وب

 3 کیا صوصح هناا یرکید و روکذ یر هلا ینکم

 سرخ قد یاد لا ی ی 0

 0٠ . ردد وج وه هیایب ال تب 0 روا یلوا ضو

 « بول وا رادل وصحم و تدنم تیاغ یسضارا كیاضق

 .رد رابع ن ود ۰ رفت ینهعوررم یضارا

 3 هلن اب وبح او ماسیس سهم «یادش ییالوصح

 . «بولوا ترابع ندهراسو نویفآ «نوئوت «قوماپ
 وق كاضف .راقيح یخد لابو یسهزوف كہا یییخ

 a ی 1 یو

 .ردقوح ید یتاناویح راسو هلک رخ و ریغیص بول
Stroumnitza) 

 1 ۳ هدتتالو ك یرهمهجورتسا

 ا اا نالوا نام را
 «قرهقا ندنس هیلامشتهج كنس هبصق هج ورتسا هلن اعبن

 كنف كش زوربس ءهرکص ندک دا قس یاضفو

 ندنایرح كلهرتمولیک ٩ ۵ ًاعج كرهربک هنساضف حیزنپ

 ۱۱۱۱ را ا (هفورتسا) هرکص
 هرق) هلرکید مانو (08) ۱ ا

 ۳ ا ر هدنلیا مور ا( وص
 (سونیف) یک هدنتهحنرع كن هیفوص ہدناتسراغلب «بول

 هدالاش ردق تعاس ۲ نایدنتسوک .هلئاعبت ندنناقلاب



 ت س |

 نایرج یرغوط هونجو «ذخا ییرهن (هنیباب) ندغاص
 زوربسو ؛ ردا لوخد هشالو كيالس < 3 رەد

 فلایرح هدهروکذم تماقتسا هنن هدنلخاد ىع س

 غاصو «ندکدکی ند نجا كنب رلاضق كينلمو هج
 ندڪدتبا ذخا ینیراوص كراباچ قوج رب نالا
 یضوط هبیونج قرش «هلبا لیدبت ینتماقتسا «هرک
 هدننونج ردق تعاس ییا كنب مش زوربس كرده ود

 هتمولیک ۲۵ كلوکو ؛ رولیکود هنلوک (سوناخ)
 هدنن روص یغایآ كنو .هرکص ندشلوط نالوا رد

 ردطآ یا مطق هفاسم كلهرتمولیک ۷ اهد «بوقی

 هدل وک روک ذم .رولیکوود هنب نفر وک( (هنیدن ر) یک هدنر د

 «لوجچ بدشل رب لب روش (هتسکنا) )نلک ندنتهج دم

 اهد قوح وص «هدنغب دقیح هدننروص یغایآ كلوک

 افت ندغاص یرلک وی لا تن رلعب ات رکید . ردد

 و (هجرب) ندلوصو (هعورتسا) نانلوا نا
 ندهزنمولیک ۳۰۰ یسارج . رد (یاچ لنوشر وگ#

 یدنبرد (لیوور) هلیسهووا (كلنم) « بولوا هدایژ
 رک ؛ بودیا نایفط نیشیق .رویدیا اورا ق
 نانل و هدیراقوب اهد رکو هدنفا رطا كالوک سو ناي

 بجوم یراسخ یلک «هلغمصاب وص ینیرلهووا زور
 دعتیم ربب لک و یک !:یوآ را روا

 یرزوا ق قعوق هلاح رب عاص هننافس ریس ینیدلو

 شلریو هکب رهاط ندن رلکب زوریس یزایتما یریهطت
 هلییافو ع وقو لوا هنس جاقرب تملایمومریم «هد هسا

 ۔ امریاوب . رویم هلی ییدتبا بسک لاح هن كنق
 «بولوا ( 51۲۳0١ نوعرنسا ) یعدق منا كف

 .ردطلغ ندنوب یمسا یکیدمش

 روېش كا كنەيسور ( 1¥ )
 کولو ندن رام و نر | وورتس ۱ "سا
 تافوهد ۱۸۰۶ و «شوط هد (هنوتل [) هد ۴

 ندا ر یتسهطیرخ لمکعر , كىەيسور رد

 «سیسات هناخدصر حاق رب هدهیسورو «تسایر هب

 سقف دف الت قو

 . ردشلتآ
 خ ووو ۵ | 3 هدا e) ۳ ا« [ ۱ هم ۱

EES Esterhazy . > ۱ ینا )Esterhazy)دا كناتس راع  

 روش ۵ وار 3

 ت س ۱ ۸۹۱

 یدل والسلستم ندنلسن ۵(سارتسا لوب) یورو ندا
 E هدناتسراجت یدارفا كنادناخ و . رد ورم

Eشٌاتربغو یبس هب هماد داو دیک 5 ییتنطلس  

 كلسنرپو قلتنوق ندنفرط یتلود ایرتسوآ «ندنرلقدل وا
 یلایا جاق رب كناتسراجم «قرەنلوا عرکت هاب رلن ا ونع

 یونس یرانادراوو ؛شفلو هدنسهرادا كرلن و ترا

 اج دل رالناع .ردشلوا لاب هغنارف نويل ترد

 هدایزلا هنب راض رعت نالوا هبهبایوو هتناحوتف یک هدناتس

Eلّو) نالوا و  

 ۱۸۰۹ یییزاهرنسا هلوقی ندرلنوب . رد(یزاهرنسا
 شقسیاكعا عیفرت هنغللارقناتسراجم ترابا و ك وپ هد

 -ربآ ) هدناتسرام .ردشمهعا لوبق یسدنک «هدهسیا

 .ردراو یرلیارسرب روهشمو مسح هدنبرق (داتسن

 هطخ (ایهلاغ) كنايرس وا (۲ 1

 هرتمولیک 1۵ 4 )غر ۱ یرتسا
 رب نالوا یمانمه نایکود هنغامریا (رتسد)و هدننوتح

 6 هد

 ۱ ۰ ۰ ۰ بول وا هبصق رب عقاو هدن رزوا كاج

 .ردراو 4

 (ایزلیس) كنهیسورب )٩۱۲16620( راه رام

 .ولیک ۷ ك( والس رب)

 بول وا هبصق رب اتو ه دن ساب ونح ت هزەھ

 . رد راو یسل اها ۱۰

 هرقو همورنسا ( | ۳ ) ٩۱۲۲۲۱۵۸
 راس

 و مسا ك ل ره رد وص لوم

 ] .هلروي تعج | رم هتسهدام « هم وزىسا| »1

٩165160100۲6 ) Eیدو ناو ) ۱ د ناد  

 نوال اتولوا نا
 . ردخماساد هدن ریش (هریه) كالس لوا هنس ۰ ۰

 و هدنس هطح
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 ردع دق

 ۔اعشا .ردیورم یفیدلوا وب ندیاداجما ینیراعشا صقر
 e یزآ ك كنىر

 E 1e1( 06) نایاهدن دنع راز سنا رفو

 باختنا ندنفرط نوب راوح «بولوا یدو لصانع
 وفت یشراق هیاسوم نيد .ردیرب كرلسوقاید ۷ نانلوا
 ندنعفر كنأسيع ٽرضح «قرەنلوا مابا دلفغت وب هداه

 .ردشغلوا جر هدسدق ندنفرط رلید وېب ہرکص یآ ٩

 اک د ودعم e سا لا كرلنابتس رد

 | یسطرو هدنس ۲۰ كلوا نون

 نافتسا
 دعا و ۳ نابا دوخای

 13 و



 ا ت س |

 ندن رات ۲۰۳ ددالیم «بولوا یلامور یسیج رب
 داقعو تهذنو :شعا قلا لدهن رات ۲۷

 هلا اسور ضعب نالوا یرلصوصحم رکف هدنص وصخ

 .ردشقلوا لف هد را ۲۹۷ بولوپ هدناعزانم

 هدنس ۲ كس وتسغا «بولیریک هنسهرص هعا ید وب

 . زوللوا ارجا یسیطرو

 5 ۷۵۲ دال :تولوا یامور هنب کک

 رد رابم ول و

 هسنارف «هلغغل وا دیدرت ندنفرط (فلوتسا )

 كفل ودمآ (نیی)

 (هن وار) یییدل وا

 ؛شعا شع هبهجرت بحاص هلدادرتسا ی(لوادن)و

 .ردشعا دلو ندنو یسهیاسج تموجح كراو

 - ۲ ۷۰۱۸ كدالیم «بولوا لالش

 EES قلاام كدهن ران ۷۷۲ ندنحر

 ؛شعا قلاب كد هتح رات ۷٩۷ ندنحر

 یرادمح

 .یدیشعا اجلا ؛(یفرب نیبی) یارق
 شقا طبض ندنفلروطاربعا قرش

 یسیحح وا

 . ردشعا

 هدنیلع كغلاباب «قردنلوا باختنا هاب هرکص ندنزنف

 .یدشعا مادعا هلیم < ار یرلن ال و

 ۸۱۷ ندنح رات ۸۱ تولوا نامور یسیحد رد

 .ردشعا قلااب اد هن رات

 ۸٩۱ ند۸۸5 «بولوا یلامور هنب یسیعشب

 هما رقف هدنساننا لغو طعفرب و ؛شع قلاب اب كد هن رات

 . ردشل روک یسهاعا قوح

 ۸٩۷ ند ۸٩5 «بولوا یلامور هنس یسیفت |

 ا قلااب

 یتْساب هلیسهطسا و دالج «بو راقیح

 ندراز ییشعن RY و كد هنح رات

 ٤ه دص نادک دسک

 «بولوا رهظم هنر كموع «نوجم.دنآ هنب رېن (ربی)

 قانخا هدارواو ءاقلا هادی ز

 5 ٩۳۱ ند۲۹٩ «بولوا نامور هنن یسیحدب

 قلاباب كد هنر
 ارقا: ك (نوتوا) روطاربع او یلاینألآ یسیح نکس

 قلاب ن ندنو رط (عوه)

 دددنح را ٩۶ ۲ ند۳۹٩ و ؛ شه وا عیفرب هس کنه

 و تبح هلیتسانم .هددسیا شما قلا

 .یدشمامها زر ییهیم

 رشت فا

 .ردشا

 لارق ایلاتبا «بولوا ندنس

 قاوا

 كن (اورفد وغ ) یسهقود (نرول ) یسبح ز وقط

 كدهنس هنس ۱۰۵۸ ند۱۰۵۷ « تبولوا یردارب

bbضع ثكح ەدىا ته لحح هفارلخا و ٤ شغل و  

 3 ب ولیکح هب هسن ار ولف ٥« ر طمع نرو دن) و هدەح ودم

 ودعا تاقو هداروا

۸۹۲ 

 ۱ ا
 أ ین رح

 ر

1 

eh E E TIA CIE 
ADOT a 

 E و هیس سا ناما

 هد رات ٩۱۹ دادالتم

 نر یردارب ییا ندنفرط نامور یر

 1 كرهلید ا كشت هشوکح ربا رب هلا ( نیطنطسق )

 Ee ؛ شمروس مکح لدهن را ۰
 E قن

 م | نافتسا
 4 د ردكناتس راج هدنخګ را ۷ دام سن رب

 «بولوا فلح 1 ) اکا یرد, هلیاونع یسهفود

 و ردب

 ترد هدناتسراخ هلعسا و

 : ردنلک

 | هلن و و شرا لو د ید ناینسرخ هراراج
 ۱۰۰۰ كداليم ندنفیدلوا شا عضو ماظن و نوناق
 یعنکیا باب هدنخ رات

IN 3زر ؟ شخاط ی مداح ور تر  N. 

 د فرط رانایتسرخ . ردشمروس مکح دهن رات

 فال ولیا «بولب ا اسم رص هنا

 ا یییدل وا یش رک کو كن اباب .رونلوا ارحا

 ,E |لامعتسا هنج وتت كنب رال ارق ناتسراجم مولا

 درام حرا ۱۷ ۹ E ام) هحش روطارب |

 .ردشعا ثادحا ناشن رب هنما كن وب

 هط ر وب مدنس ۲

 ۱۱ ۱۱ ٤ «بولوا بقلم هلیبقل «كلشهش» یسینکیا

 ناخ ۰ (نامولوق) یجنکیا یردپ هدنسیدالیم خیرات

 : هلرایلهج و هل رلس ور 1 «هل رلیلکید وو ؛شلوا
 . یرصرق هینیطنطسق تایم «بودا هب رام تدملوط

 ؛ شلوا بولغم ندنفرط (سونموق یناب)
 داوا یدالوا < ندغدل وا شا رکلد ییسهعبن

 ؛ شلوا . ردشع | تافو هدا ۱۳۱و

۱ 

3 

۱ 
 نات سس راج ندنفرط ( (زتس ولیس)

 هی اظم و

۱ 
 بهار ,دیلست هب (الب) یسهداز ع جاتو تح هدلاح

 ۳ ولوا لغوا كن (اسیک) یجکیا یسیعجوا

  هرلیلکیدن وو ؛ شلوا فلخ هس ردن ه دن راد ۷

 ك ( سونوف لئونام) یرصیق هینوططسف یشراق

 هلا (سالسیدال) یرهخمع «هدلاح او ام هنن دادما

 راما طبض یخ «هدافتسالاب ندنت وبیغ (نافتسا)

 موکح هد۱۱ ۲۱۳ هددس

 . ردشم روس مکح ردو هنح رات

 ۱ ۳۷۰ «تول وا بقلم كليبق) (ناموق) یسخشد رد

 ها هب ( الب ( ی درد یرد ه دن تو دالس ځرات

 -اغلبو «بولغم ی (راق ون وا) لار نا شلوا

 ت فو 1

 بھجوا ۳ 3
 كرەدىا طبر هب هب رج ناتو

 . ردشعا

 | ۱۷ «ك رودنا دادربسا یت



 (یروناب) ؛بولوانن رلارقناتسهل |
 هدام «یروناب»] . رد رومش هلیبقل

 وام ف

 (ولب)لصانع .ردندنرالارق هزعلکت) | نافتسا
 یسهدلاو بولوا بوسنم هتنادناخ ) <

 ۵ موی وکر یکتاهج) نالواشمراو هنیرب ندنرلتنوق اول
 .بوغوط هدنسیدالبم خیرات ۱۱۰۵ .یدیا یری
 ی هرطنا هو كنب زنه یحرب لارق هد ۷۳ ۵

 نالوا سعوزم دن راوو عرف لاو ۶

 ایجوقسا یردجمع یرنه ىلغوا كنو هللا (هدلپ
 رلشمشاموا تقو قوح رب هلدادما 2(دیواد) لا

 «هلفعاط دهعلو یب (یرزبه) روکذم تیام «هدم
 تاقو هدنح را ۱۱ ۵ .یدیشل و رارقتسا هدتم

 . ردشعا

 مور هینیطنطسق ( - نام | نافتسا
 جش ددالیم «بولوا ندنسالع

 میرات رب لکمو ؟شماشاب هدرهش و هدنرخاوا یر
 زکلاب كرادتیف رثا و «هدهسيا شمزاب ىتغل ایفارغح

 جاق رب قجمآ كنسهیلصا ةخسنو یسهفسن كنب رمت را
 . ردشطب هنل و لص

 هدنغانس بونیس كن الو ینومطسف | نافتسا
 هرف ؛بول وا هبصق رب یزک م اضق ح

 كچ وک رب یلابت هللورب رب یتهج بغ «هدنلحاس یک و
 ومطسقو هدن شن هزيم ولیک ۵ ۰ كب ونيس «هدنګاك زفر
 ندنحا .ردعقاو هدنسیتمش لامش هزنم ولک ۸ ۵ كت

 .رولوا بصنم هریکد «بوقآ یاچ رپ اج هعفدل وا

 .ردراو یسیلاها ردق ۵۰۰۰ «پولوا هبصقرب هاکتر

 یل یآ عم) ینیدل لو ۱

 قرش «بولوا یواح یهبرق ۸ رب ا هات هی

 ینومطسق سفن یخد ابغ «ادابایو) ایونج «بوتپ
 یسلاها .رددودح هل رلاضق (یلوب هتبا) قوم هتغات#

 ۰۰۰ نکلای بولواترابعندیشک ۲۵۰۰۰ رو

 تال هصخب . راق لا یروصقو مور یر:

 ند الا ییتیلک و هناتسک هلا هعونتم تابوبح یمهیض

 هتسا ک تیک «بولوا قوح یرارازح وص .ردنر

 .روشلوا جارخ
 . رولیر ۱
1 

 ران حج وا هددنس  هداضق نورد

 شم كم رلکنا (5۱۵۵۳۵۵۵500)

 «بولوا ندن ویکی اخد ریه لو

 ر ۰ اه وب ۶ رک

۸٩۳ 
 ءالیم مرا ۱۷۸۱ .ردیدج وم كنف وموقل لوب ریمد ۱

 «بوغ وطه دنس هبصق (زیو) هدن راوح (لتساقول) هدنسید

 رب ندنسدلع یر وک ندعم

 نددلع یداع جد ی «بولوا لیغوا كمدآ ربقف

 «بوقیح ردق هکلسدنهم هلیتسا رفو اکذ ترفو «نکیا

 .یدیشتا ترش بسک هلناعارنخا قوح رب

 . ردشعا تافو هد ۱۸

 .ارمخا وب

 هد ادا واندعمو نلید ی ر تناغ

 هاد رج ياي هنس نوا .ردهبعال عونرب نالیاللوق
 يیدتا لاا هدنعرات ۱۸۲ «هرکص ندقدشاغوا

 هداجما یتلو-صا لوب ریمدو «هکع وروب ني وموقل رب
 نوعت اعا ك ر هنيک ام ییدسا داحا .ردشلوا ققفوم

 .یدشلوا لئا هنورت تیک «بوباپ هقیرباف كوي رب
 .وط هد ۱۸۰۳ (نوسنفتسا ترور) لغوا -س

 ریمد هزنلکنا ؛بوغ

 (یلعن۱) «بولوا یسدنهم شاب كنغوچ رب ندرل وب
 نالوا فورعم هلیما (ایناترب) هدنسهرآ هرق هلیسهطا

 وم) یکهد هدانقو یسرپوک هصآ لوب ریمد روبشم
 تااشنا اط رب لوقع ريع یک یسیرپوک (لازن
 باتا یدهتعلاصعا وتنلراب .ردشلوا قفوم هبهیسج

 را تاق و هد ۹

 یاتکرب ریتعم و لصفم هدنعح فی وه وقل .یدیشغ وا

 . رد راو ید

 ندنسایدا هاشم كنهرنلکنا S1e( | | لتسا

 هدنحرا ۱۰۱۷۱ كدالیم .بولوا ]

 .ردشعا تافو هد ۱۷ ۲۹ و ءشعوط هدانلب ود)

 هبرع ددم ییدشیا ریش رار هل رسا دف را و

 یتایسح و راکفا درریلکنا هلا هوقوم لئاسرو

 هنغلاضعا وتنلراب .ردشعا تمدخ قوح هغم رب دنای وا

 : شه راق ید ههیسایس روما «قرهلوا باخنا

 . ردشقارب هیدا Ey ضعبو

 هدنتهج لاش كنايناپسا (506118) ] ۰
 هنولپما و هدنسهطخ (هراوان) 4 سا

 « بو) وا هبص رب ۳ او E بونج كني رهش
 کاح هنن ر زاعو ك هه را وا:

 . ردراو یسهب رکسع تیمها «هلغغل

 هسقاص كنهیسور )٩۱۵۵۸۱(

 ك( ع رو دغام ) و هدنسطح

 . رد را و یسیل اها 99

 3 هدعق وهرب

 لادنتسا

 هیصق رب E ص3 ه دنسق رش لاش هزمد ولیک 7

 هنناچ وسنم كولو قومایو یبیلاها۱ ۳۰۰۰ «پولوا

 .ردراو یرهشربا صوصحم



 ت س |

 - هباکح هسنارف ا لاهدتتسا
 مسا ك ) ي ) ندنناس ون

 هدنخح را ۱۷ ۲ كدالیم تادو «ںول وا یراعتسم

 تان و هد راب هد ۱۸۲ و «ش وط هد (هلب ون غ)

 -احش «هفلماسر هدع «بودا كلرکسع ادا .ردشعا

 جاقرب هیایلاتاو ؛شعا كولس هنتیرومأم هراداو هنر
 «هرکص ندقدزاب رهمانتحایس قاطرب .بودا تحایس

 یرلباتک هباکح قوسجرب «هلیا كولس هکلسیون هباکح
 سین هرزوا دلح ۸ یرات ۱ تایلک .ردشعا رش

 :ردمش وا

 هدهيمال سا نورف لئاوا ء بولوا 5

 ضعب نانلوا دای هلیبقل (یاوتسا)و نالوا شا روهظ

 . ردشمل وب یسار طرق بید دل ربهاشه و لع
~~ 

 ا ESE لارفرب نالوا شه روس تم وکحس

 هک ردصخشرب هدنمسا (رنلا و) یسالعا دج كنلالسوب

 هدایحوقسا ادا ۷ )٩۱0۵۲۱(

 هدایناترب كوي نوت هدعب و

NYیججوایرادهح ایح وقسا هدننس دزلیم خراب  

 ایحوقسا «قرەنلوا لوبق هتمدخ ندنف رط ( موتلم)

 ومأم كلکاح كحوکرب نایند (تراوتسا) هدنناسل
 ی نیا ت رومام .یدیشع وا بصن هنتر

 یجدرد ندندافحا كنو .ردشلوا بقل هللسنو

 ایحوقسا (ریلاو) :

 ترور یعکیا لغوا كلو « هلکقیا جوزت ییریق
 كل دهن را ۱۳۹۰ ندنحش را ۱۲۷۰ كدالیم هلیمات

 ات ترا وا هلهح ووو ؛ شا قللارق هدایح وقسا

 او ۷۱۱۶۳ لس شو  ردشوآ یی رب فا

 م جرات «بوروس تموعح هدایح وقسا كد هنح ر

 « (یاژ) یبیتتلآ) نانلوب رادمح"ندرلن وب هدروک
 توس هتس راد نادا هزیکنا تنسودلاو وب

 توعد هک هرتلکنا ائرا « هلیئانم یشوا شفلو

 ابحوقسا و هرفلکنا هلیناونع قاژ یحرب « یرنلوا
 هتموکح رب یتکلع یکیا وب هلهجو ویو ؛شلوا یلارق
 هدشاشتغا نالوب عوقو هد ۱۱۸۸ .ردشقا عج
 رادىکح روکذ كنادناخو قاژ یعنکیا نانلوا طاقسا
 ه:۶لا رف هراکتا هداتا و «هددسیا یرمخا كنز

 ك (مویوک ) بوسشم هنادناخ (وناروا) نالوا توعد

 كقاز یعنلبا روکذم (ترآوتسا ایرام) یسهجوز

 ح ۸۹4
 ۷۱۶ ند ۲ هرعص ندموی وک موقمو «یربق

 كنايرام ید 0D نرو س تموکح كده رات

 هرووناه تموکح هرکص ندح راتو .یدیا یسه ريشه

 (درآوداقاز) یلغوا كقاژ یینکیا .هلکم هننادناخ
 هلیهد را كني ول یخ درد نوا ¢ ب وح اق هبدسنارف

 و و ؛شعئیلاچ هغل وا دهع یو هب ( ه) یسهررشه

 رکسع هبهزلکناو ایج وقسا (درآودالراش) یلغوا كن

 هکعا هعفادم یتنارو قوقح كنردب كرءدا قوس

 هبایلاتیا « بویمهلوا قفوم « هد هسیا شبا دهج
 هدنمما (اون یربه) كنو .یدرلشلوا روبجم رکرکح

 «بودیاواس هنابهر قیرط ید غوار رکید نالوا

 هلیافو ع وق و هدن را ۱۸۰۷ و + شلوا لاند راق

 «یقاز»] .ردشل وا ضرقنم نوتسب یسهلالس تراوتسا

 [.هل رویب تعجارم ید هن را هدام «هنآو ایرام ؛لراش

Stewart (رب یایحوقسا )  

 - ات ۱۷۰۳۲ «بولوا فوسلیف

 تافو هد ۱۸۲۸و « شوط هدغروبعدا هدر

 هیضایر مولع هدنن وتفلاراد عوبءدا یردب . ردشقا

 ر نیا هدنشاب ۱٩ یبیدنک « بولوا یل
 ص وصل العو هب هفسلف .یدیشلوافلخ ًابقاعتم و نواعم

 ۱ تراوتسا

 راباتک قوجرب قلعتم هنایسح فیرعتو حور لاوحا
 .ردشقا قیبطت ه هیعیبط نونف ییهفسلف «ب و زاپ

 هرزوا دلج ۱۱ «بولوا لوبقمو روهشم یرانآ
ENES۱  

(Stobée, Stoheus)یجنشب  

 بول وا ندنسا لګ یدالیم ن رق

 (نیوتسا)عقاو هدابن ودک ام هر وکه نغیدلشالک [ ندنمما

 دان وب ةعدق یابداو اح .یدیا ندنرپش (بتشا) ینعب
 یوحر نالوا قلمتع هقالتاو تمح ندب رث۲ كنه

 باتک ییا هلسیما «تابنم» < بوالپوط رلهرقف

OEEوا هجرتو عبط « بولوا قاب مویلا . 

 .ردرلشغل

 8 هداسالا و
 :روو) هداس 0 ۱۳ رام وتسا

 نالوا قیا كنغللارق (ع ربع د

 .ردعقاوهدنرزوا یرهم (جابنسن) «بولوا رېشرب كوي
 ییا هلیارن صوص# هلارق «یسیلاها ۱

 روپشم «یسهباخه زوم «یساسیلک كویر «ینآرس یکسا

 ۳۳ 2 الت رومشم عاش «یسورتایب «یشهناضتکرب

 هاکح رفت لزوک هدنفا رطا «ییادرم لزوک رب یواح



 نامروا ییانص بتکم «ییوتفلاراد یر در

 هيس دنه bf « هصای «لاخ وای «یرابتکم راطیو

 یبرهوح «یجویق «یرلدشراف هیحارح و هی«
 . ردینطو ك (لکه) مکح .ردراو ینالومم
 هلی اونع « ریدم »هدجوسا نو ورا

 ءبول وا نادناخ و 0
 یسیاد ( روتدسا نوتسا) نالوا یسیحرب كرات و

 هنیلا یتکلم "هرادا «هنیرزوا یتاقو كلراش یجب کپ

 مکح كدهتشرات ۱۵۰۳ ندنخ رات ۱۶۷۰ «قر4

 - اف یشراق ۰ (نایتسیرق) یلارق هقراعادو ؛ شمرو

 ند(هدنالنیف) ید یرلسور «یک ییدتیا هب رام 4

 .د ۱٤۹۷ ینسیدنک یرلنتشد لخادو «شعا جارخ
 هنن هد۱ ۵۰۱ «هدهسرلشمر وش ود ندرادتقا حقو 2

 قرایتادو ؛شلق ردق هتنو رک 5
 هنات وعبم سلجم « هرکص ندقدراقیح ندج وسا یرلیل

 «قرهلآ هنتلآ ماظن یلوبق اضعا ید ندهلعو عارو

 هج وسا یتعابطو «سیسأت یخد ینونفلاراد (لاسپ وآ]
 . ردشا لاخدآ

 ج وسا (روتسا نوسلین تناوسا) نالوا یسخلیا
 نونتسا) هلی ونع ردم هد۱ ۵۰۳ ءنکیا یری

 یب وساد هنخم رات ۱۰۱۲ «بولوا فلخ « (رو

 یا(روتسا نونتسا) جنک لغوا هدننافوو :شعا ادا

 . ردشخارب فلح

 روکذم نالوا یسیجنحوا ر
 یپوسا دهنخش را ۱۵۲۰ ندنشش رات ۶

 (روتسا نونتسا) جک

3 
 هه راح هلنایتسرق یجنکیا یلارق هقراهنادو ؛ شا

 تولقم هدمب < دهسا شک 0
 .ردشقا تافو [رتأتم ند رله رج یفیدلآ بول وآ
 -ادم هلا هاناف تربغرب ی (۸وهق وتسا) یسهج وژ

 -وکو ؛شلوا روب هیلس تیابن هدهسیا شعا هن

 le) بولیراقیح ند رازه تنسهحوق هدنکوا فز

 .ردشمروک یتفیدنلوا ی دارا
(Stourbridge) ۱ “| أ 
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 یربن (روتسا) هدنلاش هزنمولیک ۲۸ ك (رتسحرو

۳ 

 ا بول وا د_یصق رب هدنرزژ

 یرهش راف دلغ وط «ماج «قبط «ییاج اتغاید 6

 2 ردرا ویرل ةاح وا یروک ندعمو یس هاخریعد یر

 ی مر ("J.Chr. S0r) قفوتس رق نار ۱ “|
 « بولوا ندنسالع ربهاشم ای الا ۱

 | كنەرىلكنا

 ,و هدنغلتوق (رمسحروو

 لو «یسلاها ۵

 ت س ۱ ۸۹۰ ۱ ت

 هد ۱۷۰۳ و « شوط هدنسیدالیم ځرا _ ۵

 قر كنەيكحو هیعیبط مولع هداینالآ .ردشعا تافو
 را چاق رب قلعتم هنونف و « كرهدیا تمدخ همه و
 (مروتسا ینوتسیرق راول ) یلغوا س . ردشقارب

 رلباتک ضعب قلمتم هنفوب «بول وا ندنی رام ریهاشم
 رلباتک ضعب قلعتم هفوصت و تایهلا س . ردشم زاپ

 - ابرقا كنوب ید (مروتسا نایرق فوتسیرق) نازاب
 یسهجلارق هیسورپ یراث آ ضعب كنوب . یدیا ندنس

 هجرت هبهجزسنارف ندنفرط ( هنیتسیرق هتباریلا)
 رو هتک وا

 ی رساز 0 مر ۱ .ویضا ر ربهاشم زسا رف )٩۱۲۲(

 هدنح ران NANE بول وا كدت

 هد ۱۸۵ هو «شعوط هدنرپش ( ونج ) كنهرګځ وسا

 باتک جاق رب قلعتم ههیضایر مولع .ردشعا تافو

 ؛شم زای

 وا لوبق هنسايمداقآ نونف بودا دابا یروتسد

 ید

 | سروتسا

 شلدیا سیسأت ندنفرط نجرلادبع نپ دم ند هوما

 فورعم هيم“ | (یروتسد مروتسا) هدربحو

 (هراعش !یداو) كسلدنا هلمساوب
 كولم «بول وا هعلق رب ه دنتهح

 و .رویدآ ناپ هد « مع » یوج توقاي یتغیدز وا

 . وتشا) هدندنع رابعو مقاو هدنلاش كنابناپما كعسا
 كنسهطخ (ایروتسا ) نالوا فورعم هلیمسا (شیر
 یسلوا (شیروتشا ةعلق) لصا «بول واذ وخأم ندنعسا

 : ۱ نوتفوتسا -رود) ەر 0K | ۰ ی هم
 یر زر «هدنغلت وق 1

 ۱۷ لندن صنم نالوا هدیل امش رح د و هدن رزوا

 بونج هزام ولک ۲ 4 (ماهر ود) و هد راق وب هزیم ولیک

 «یسیلاها تیر لو بول وا رهش ر عقاو هدنسقرش

 «هخ وح «وقساماد و

 نافسو یرهناخ ریمد «یراهقرباف هراسو پیا «هکیپ

 كن ییراج

 «یسد دلب هراد رب لزوک |

 ۰ رد راو یراهاکتسد صوص# هنلاعا

 و دلنا

 یکم كح وسا (Stockholm ۱ مومق : |
 كنتلود جورو عح جوساو ک 1 3 رس

 لوک (رالم) «بولوا رش رب كوپ نالوا تب
 لا یلامش ضع o۹۰ یریکد قیطلا
 نلاها ۲۲۳۲۰۳ و عقاو هدیترش لوط ۲"

 6 ۵ دم س ه زا



 ت س ۱

 . ردعماح

 هدنس هب روا لراوص هلهح و و «بولوا سس وم هدن رز

 . ردشلوابحوم ینت ربش هلیمسا «ییدن و لامش» یسغل و
 . ردلک د نیما ك یخ دم ؛هددسا مالغاص و عساو ی ر اهل

 هلع ۱۰ دح درع را هر زح هبشو راهطا روکذم رهشن

 | وا ظالتخا لا یرباوک ٩۶ هدر تولوا شم

 «ییارس لارقر لزوک نالوا یراظن هرې نوت .رونل

 ار وا «یس رادا هقناب « یس هب ۱ رض «یساسیلک كوي ر

 . ردب دنس هنا كوي دا یسوراپ ۔وک تیاغ یرلتشر

 ؛ردلکد مظتنم ردقوا كب هسیا یحا كرام .ردلز

 نونف .رداشخا یسیضعب كنبرلوا و كىد كب یرلقاق وس

 كوي «یسوشاف ییبط حجرات «یس هناخدص ر «ینایمداقآ

 تایعج قوج رب «یسایهداقآ هسیفن عیانص ءیسهن اضتک

 فیبط «نداعم

 ی

 9 رک ¢« سد مع
 ی

 3 ر 4 ده

 راسو یتکمرب ص وصح هراز سادو عاص «یرابتکم

 وا یرلیا ك یی انص

5 

 .ردراو ىسەناخەزومو یناکم

 تم و قلی ويق ‹«یقایغعاس ص وصل الع بول

 هد رهشوب یرلتعنص یلاعا كننالآ هیضایر مولعو هیعیبط

 یر هناحموک ود هل رد رباف هما . ردشعا قرت قوح

 .ردقوح ید یرلهشربا صوصح هنسهیفصت رکشو

 .ردراو ید یرلهاکنسد صوصحم هالاعا نام

 رک بو 9

 . ردراو یرلهاکح رقت

 یحد نوا 4 تب ول )وا شا هد د الړم

 نرف e رهش و

 (لاسب وا) هدنر

 نا شات و ۰ از لس لوا اس | E 1 لد ت و

 و «ند راق دنلوب روت سم هاب ام روا رلدطآ رو دم لوا

 هلیعسا (موهقوتسا) نالوا تم د « هطآ لنامروا 2 ریش

 . زدشفلوا هییس ا تخیاب یتایا موهق وت 2ا ۳

 TS ک < هد رارا وح

  VIEردیشک ۲۷ ۳۷۵۹ یسلاقاو «هزنم ول کم برم .

 > ع رپرام 1 ع رم اراق هقشد ندا وهف وتسا هدتلایا وب

 . روینل و یزلهبصق لوهغتین ورد و هکلترون
 (نیر) كنهیسورب (5۱۵۱۲۵۲8)

 وک و ا عربلوتسا

 ۳9 ر .ن مپ یا
a 

 ۰و عقاو هو رم

 «ییار لوب ریمد «هننکیا «جوت «داب رد رباف تاج وسنم
 ایوو ریقاب هدنراوجو یرلهش راق هر اتو ماج

 ۰ رد راو یرلن دعم

۸۹۹ 

 | زا هو رج هبش یا با هطا کس شوت

 . ردعماح ۱

 | و هربسم لار هدنفا رطا

 زام ولیک میرم ۲۰ ۲۷ یسهیعطس هحاسم .ردط |

olberg: -Am - ( 82 |اه ما غربلوتس  ) ااو ور 
 كز ر وبس ص «بولوا هبصق رب هدنسهطخ (دسفاص)

 یلاها 6۵۰۰و عقاو هدنسد ع لامش هرم ولک ۸ 3

 رب شفلوو صوصحم هنیرلتوق غرللوتسا
 .ردراو ییارش

 (ایارمو) كنەيسو رپ )801p6( ۱ و

 ر رم (نیلسوک) 60 لس هطح

 ۱ كناچ نالوا یانمه و هدنسیقرش لامش هرم ولک ۰

 ا ۳ ۱ ۸ ۵ ۰۰ بول وا دبیصد 3 عقاو هدر زوا

 ۳6 )هقی را هراسو یالومعم ارهک «یاجوسنم و “زب

 . ردراو

: 

 كسره كنتبالو هنسو (8101412) ۱
 وم) at هدنغاجس ل +

 ود هن رپ (هدنرا)و هدنبونح هزنهولک ۲۰ ك (راتس

 | هبصق رب یزکرم اضق مقاو هدنرزوا كباچ رب نایک

 هعلوتسا س .ردراو یسلاها ردق ۰۰۰۰ «بولوا

 3 ۰۰ ءبولوا ردق ۱۷۰۰ ۰ یسلاها كنساضف

 و و امت یووصقو

Stuhlweissem-) 

 هداتس رام ( 08 | غر عدوبمسلا ولوتس

 هزنمولیک ۵۸ كن(هدو) «بولوا رهشرب یزک م تلایا

 ۰ ردعماج ییاها ۲۹ ۱۱۲و عقاو هدنسببغ بونج

 نوا ندنفرط نافتسا لارق ندا نایت سرخ یراراج

 دا ) هشت ال “قر هنل وا شات هدب دالی» نرف ۳

 لوا يمس (ایحر

 ۱ راوتکس) هددیاعم ځراوت «بولوا (راوربف سکس)

 رام ردف هنس ۰ ۰

  یمسا هسیا هد وا ایده

 رهش و ۰ ردشل و ترپش هلیعسا

 : 8 هدنس رعه e ۷6٩و ؛شفلوب یتخناب كرا

 طح ه دلته امش كنا أ ۳

 a فرش هل امف د مرلسالا دعب

 3 وی روهشم هدع دف نامز هدنس

 .یدنا هعلق ر

 8 وا ا

 تالابا ا ) Esthonie ( اب 8 ۱

 دنالنیف ًالاش «بولوا ندنس هیلامش و
 ار و دا ریکد قییطلا اب اف < زفروک

 او د و دم هلتلایا ع روبس رپ جد اقرأ ‹هیتلاباو

۱ 

1 

 الب
3 

۱ 
 ح

۳ 



E 

 .بوا وا  TA\I ۸هجرو ئ عج ایا ییدل وا شم زاب هدا كنف (لور)یزک ا . رد راو یس اها

 دوا یر هطآ ¿ نکراو وقوو گور ا «بولوا یربش

 هووداو هدنتل ابا (هووداب) كند هطح - وصح بوش تالوصح ردق كحهدیا تیافک هل

 ونک کا «فالوب هب رآ ءرادواج ریجحاس ال

 -روا یرالگ کا درد را ندنن وا یج:یشو نون و

 یرلیک و نویفو هلک رخ هاب راریغیص . رد ر وسم هل رلز ام

 ندنس هم ریدصاب قیلاپ هلا یرد یاجارخا .ردقوح
 قلایف یرالحاس «بولوا زود یسیضارا .رد رابع
 هقش ند(هوو راث) نآ رآ یسهیفرش دودح .ردقلعوق و

 یرهرد ضعب زکلای «بورلوا یرارهن نایاش هرکذ
 ایا (ایوویل) نانلو هدنلاش كنوب و كتلایاوب .ردراو

 ندنسنح زانات نل ( ونیف):ینیلاها 4 )راو- وا هیت
 دز رانانآ قم ۲ . ارد یلکتم راد ا یدنک مولا تواوا
 تكيدعطق و ىر نده وا رلیلهقراعادو لحوسا ضعب

 لاها یا طبض ید یییضارا «بوشلرب هنیرارپش

 هدننل [تراسا یرلن و و هغعاللوف یک ییعفج ییهیلصا

 ثک او یبیلاها رلهبصق هیلع هان . ید راشمالشابهغت وط

 هسیا راسور
 نرق وب یتلود هیسور .ردهدنتسن ترد هدزوب قحمآ

 -ارا رلیلایوتسا «هلکعا وغل یراسا هدنلئاوا یدالیم

 عو رب هرلنوب ارخوم ؛بویالثاب هفلوا كلام هبیض
 هغع اب رلبتکم هدن رناسل یک «هخلیربو ید زایتما

 هلهح و ویو «هغمراقيح رهلاسر توقوم هدناسل وو

 یدنک ییهجئالآ ءبولاچ هبلغ هرانالآ هنوک ندن وک

 SSS موقوب .ردرلشعا ثىشت هغم رب دلاق ند رلتکلم

 يدق ناتو ضعب «بولوا فورعم هلیمسا (یتسا) یرب
 یدارفا كموقرو .ردشفلوا رکذ هدنرلباتک نینالو

 حاص «بولوا ییحاص هلوق ايو یراصو لیو هصیق

 باوتا ولردرب یرانیداقو كک راو «رزمک ینیرالاقصو

 .ردب وسنم هتتیسنح نالا ناکا یضارا

 هراک روک نوزوا قاطرب ندنسیرد نویق نیشیق «بویک
 | كب یرلنکسم كرکو یرلذابو تسوا كرک .راریلیراص
 - اب هدروخآ رب ربارب هلبرلناویح ایرثک | «بولوا سیپ
 .راراقلاق بوت

 یدالیمنرق یچتل آ نوا (5۱6۲10) و

 : بولوا ندن ویضایر ريهاشم ۳

 .ردضشغا تافو هدنخ را ۱۱۳۵و «تأشن هدکناف

 6 یک ییدتبا فشک رايش ضعب ,قلعتم + هیضایر مولع

 . ردشعا فشک تاذ و لوا لا ید ینزو كنا وه

 یزکر م اضق هدنسبع بونج هزندولیک ۲۳ كنب رم
 -راف یییح و قبط یسلاها ٩۷۰۰ بول وا هبصقر

 .ردراو ییارس یسا رو یساسیلک رب لزوک «یراهقب
 ۱ كننادناخ (هتتسا) نالوا ناب هدهدام یکهد رب ز

 و و اه نلد ریش رول

 wl (Maison 0 Este) ! | ینادناخ ا

 ول راق) بول وا نادناخرب

 نانلو یسنرب هباق_سوط ندنف رط یر رادهح ( جو

 یساضعا كنادناخ وب .ردندنلسن ك (تربل) یعتدیا

 «هرارف «هوودا كرهدیا ذاخما زکر یتیرپش هتسا
 ااغ وب .رلیدیا عاح هرلفرط وا راسو ویجر «هندوم

 هدهرووناه هلینفو «بولوا یرهبعش قوح رب كنادب

 نال وب نارکح هدهرتلکتا مویلاو نالوا شمروس مک
 هتسا .ردندنسهلج كننابعش ید ییادناخ (قیوسنور)

 بسک هاب راتمدخ نالوا دف راعمو مولع یدا رفا كننادناخ
 .رد راشغا ترپش

 (روغ) عقاو هدنسهرآ هرع هلا تاره ۱ ها

 یتفیدل وا یرهش روهشم كا كنسهطخ ) ۰

 خب ) ظوا06۱ )
 1 | ربتسا

 یی « بواوا رو ۷ هر وهشم ھیلح 8

 یهاش ناربا «نامز یورو دا هلی: تادا

 ؛ شفلوا جوزت ندنفرط ( ؟هبوریش ) سوروسآ
 ادکح یتسالیبق هللا (یاخدروم)

 برس هعمراروق نددصق ك (ناماه) یو او كمهيلا

AE Eیس هی اکح هدنسدس دقم  

 < اغ ر یسدعمعو

 (نیسار) یروهشم عاش هسنارف « بول وا روهشم

 , ردشف وارب رح هدنن ر وص یاتکو رای رب موظنمندنفرط

 كود ناتسراجمو ایرنسوآ ان ی

 نالوا یانمه هدنبهطخ ابرو سف ) ۰

 م ا و طیف سد ی او

 بولوا ربشرپ عقاو هدنسیبرع ب ودج هزم ولیک ۰
 هلیس هش رباق لسا داع هیریم «یسیلاها ۰۶۰

 اع .ردراو یردشراف ز هخوح .هسوا قاروا

 «یدنایزکیم كن(ایریتسا) هلوتفو بول وا رپشرب هاکتر

oV 



 ت سا
(Styr) ۱ 2 |هدنتهح قرش لاش كنايعلاغ  

 نش رق كن رېش ( یدورب ) فان اعس

 NOs هک «رداچرب ردا لوحخد ه هيس ور «د رهک

 ندن رعبا یامربا ( سس د) «هرکصندناب رح كل ءزیم ولیک

 . ردقلقاطب

 ی 2 و 8 “را ایه هدایح هقسا )06]٩۱۱۳۱(

 و 1 هزم وایک ۵ ۵ 2 بول وا

 - رمتسا .TIER و جد ییا رس یار نالوا شفلوا

 و نمل

 راو یسیلاها ۷ ۰ ۰ بول وا و دنت عس و ر

 ۲۵ هونج ند دنا و ۵٩ هع ندفرش یاس

 .روینلشالزو «هدهسا لکد تنم كن یسضارا زد

 .ردراو ید یروک ندعم
A CONVOY AS EL 

  وقسا 6 ی ی ود منلربتسا

 ددال ؛بولوا یلایح

 . ودشغا تافو هد ۱۱۰ و

 «شوط هد رات ۱9۸۰

 هدب لیع یرالا رق هزیلکنا

 ؛شفلواعیفرت هبهیلاع دناسم «بولوب رابتعا هداملاقوف

 مظن سطح (ایح وقسا ۳۹1 هدیل اش یاشمآو

 .ردشم زاب ید یرلب اتک ورا ضع .ردشما ناکساو

(Steyer ریتسا) هحالآو (Styrie) | ۳ 
 7 ِ ۳ ۷ 4 ت اشنا

 بواوا ندنناللیا كنتلود ایزنسوآ ) ۰

 ۱ ریس سو اس ناف aa او

 NANE Vi ی پا اد هردطاعو دود 4 رلثل

 راو یسیلاها NIN ON «بولو | هربد ولیک عبرم

 والسا رو نالآ E ~~ رقت كرلنود : هک «رد

 «بولوا یرهش (جارع) یزکرم ا هنتیسنج

 بلآ) كبنیراغاط بلآ .رریسقم هیاضق ۱۸ تلایا

 تعشت هنف رط ره كتلایا وب یسهبعش نانل وا ربع (قیروت

 قلغاط یسیضارا «ندنکیدتا هب وط يما «بولوا

 ندای راف و لوریت رج (هوا رد) ۰ ردعب ات هنس هض وح

HAEقش  

 لاش تبع تعلاا یجد ام ره (روم) «یک قدا

 هور لد ع یسم ونح مسق كعل ایا

 تباوئح هدم و 45 بش ادتبا هاب اعب هدد و دج

 اس رام و هدنح راخ كتلابا

 بونح و

 ت سا ۸4۸

 یانو هتل ایا ؛رولوا بصنم A وأرد) هدنغارپ وط

 بار)و «هدنسیلاهشمسق 0اا ین دیربث(ربتسا) نریو
قرهق | هدنسیف رش مس رو

ادا رس وا سفن یسح رب «
 

 هل رلیدا و

 | .رد رلپا ك

 . رول وا تصنف هب دن وط هدناتس راج یرکید و

 یعارز ءبوسنو | تبنم تیاغ یرارباب

 . رد راو جد ی رلن دع»

 اه زورونآ هدنشالو كالس ۱ رالتسا

 ۳۹ رقاب «رامد «شوک

  یورتاد نامه هدنلامش كنسهریزج

 ۱ روکذم نهج قرش بونج «بولوا زفروکرب لکشلا
 - وا یرفوط هقرش لاعش هدنسهدعاق كنهریزح هبش

  هریدنسک ید یتهج لامشو بو هلنور ینیداز
 . لاش قرش یکلای «بولوا یلاهق هلیلحاوس كنساضق

 یغ وط هب قرش ب وتح ندر ع لامش . ردقیحآ ھهج

 رد زلف هزم 11611550 سیرا) هدنحشا كزفر وک وب

 یجد یزفر وک سرا «دلغغل وب هیصق كح وکر ۵ دنا

 . هدخزرب ناربآ ندنزفروک زورونیآ یزفروک وب .ریلیاد
 نارا هروک هتاور «بون روک یرا آ لانف یکسارب

 و ولت اه ود هوا و سیسیلکا ها
 قتورب زورونبآ نایلوا ماس ندهکنلهم :تقو ییدتبا

 قم اعشال وط
 نداروا

 یتسام ود «ب وریدحآ یانق و «نوحا

 ندنسابک> م دق ناب وب 8

 نی E لوپ اسا

 لد «بولوا ىل (هراغم) .یدبا

 قطنم هجلشاب .یدیا تایحرب هدنرلخم را ۰
 ۳ ۰ (نونز)و

 دالا

 ا ها

Eاجر 2 ( سويس ود ون ) ( ESیدیا » 

 ۱۳۹ ۵ تی ارلبم .یدیشعا ج وزب ی ایفا دکب كن و و

 - و وه) یص لغوا هدنناف و كسوپس ود وت هدنح ران

 ینیریق هملایوم هدعب «بولوا یسیصو ك (سویر
 روما هلهح و و . یدیشل وا جد یرد ناق ‹كرەرو

 هنتلود امور ه ده رص وا «بوسلا هيد هلیم اع یاود

 وسو هرلث وغ دل رلشا رف ندهیش> و ما

 یرادکح رلتوغ ه دید «هدهبسا شم روط یشراق هراوآ

(Stilicon) (لادناو) لصانع 
 امور بول وا ندندار ذأ ی ود

 وا ندا ص رعت

 هدنس درلیم حرا ۶ ۸ «قرهاغوا هنسا زفا ینیدنل



 حج سا
 .ردشفلوا لتف هد (هنوار) طرا كس و رو 7
 لبا مور ا زاغو هدنداعسرد و ۱ و

 بول وا ند رله رق نالوا هدد است ¬

 .ردعقاو فتا یوک کن هلا نوک ۹

 اخس دیشال كنتالو درک 2 مر

 بولوا هبصق رب یزکم اضق هدنغ

 نرال وا یک مقاو هدنتهح قرش لاش تن هرب رو

 هقدلوا .ردعقاو هدرح لحاسو هدنحا دزفروک رپ

 كنەبصق رېن كچوک رب .ردراو ینایل مالغاص |
 رولوا بصنم ةا «بوک ندن اا

 ۳ ندد ر SY یان

 ءایسا (مال لا هيلع) قحا دوخاي ۱ ها /

 یار ا: تی مولر ات ّ
 هدکلجک كنهراس یسهدلاو .ردیلغوا یجنکیا ك (ع)

 دا بهطساو یتورز هدر اتخا کش وا
 «هدقدنلوا شب هلی دالو توس ر ها فر

 ناسل قحا ترضح «ندنفیدلوا شاوک بوتان
 هییس هلیعسا ( (قععب) نلک هنسانعم « نلعضب » هدیناربع

 ۵-۱ 7 0 كلا راشم ین .رد شخ 8

2 
3 ۶ 

/ 

 دینسا ۳ ا

 ی ثاربم هرانس تی ۰ رد وص نیدنواگ

  نالوا شک اید ندر یس راج كيهارا ترضح
 كرش هقحسا ترضح كایعامها ترضح لغوا رکید

 «ندنغیدناقصیق یغاروا كرهوشود یغحهلوا

 دن رزوا یهلا ما نالوا عقاو مهاربا ترشح

 ییدرونوک ہزاعح «بولآ یرجحو ییعاعما ترضح
 وو ؛شلاق هدنیطسلف ضرا قحا ترضح «هدلاح

 ترشح و كنه رعتسم برع لیعاعما ترضح هلهحو

 | كيهارا ترضح .ردشلوا یدج ثیارسا یب قم

 | فاتح ینیدل وا یس

 ح رصم ینیدل وا قحا ترشح هدنار و «بولوا هيف

 دهن اخ نلتعوا ینیدلوا روجام هنخذ

 «ندنعب دل رو رص عسا هدع رڪ نارف «هدهسیآ

 یسیض»م و «لیعاعسا او یرنکا كمالسا یال

 E 0 تا هنغیدل وا و بوس ید

 8 ندارو ییالوط ندالغو طق و

 از ییاناویحو لاوما هداروا هد هسي أ یا ترعه

 یرد ق ا تدوع ۰ (عیسرتپ) ڪا ترخ>

۸۹۹ 

 . ردیلغوا ۱

| 
 «بوداح وزب یالیوت) تن (اقفر) بوسنم هنس هل اع

 هايد لیغوا ییا هدنرلعما (بوقع)و (صیع) ندوب
 «ندنکید وس هدایز یصیع قحا ترضح ےک

 كغا درب اکو ینوب تار «بودا اعد نوجا كوب

 یوقع ترضح (اقفر) یلاعت هللا ةمکح «هدهسیا شتسیا
 هدن رع رخاوا كقصسا ترضحو «ندنکیدوس هدایز

 ترضح هنرب كصیع «ندنفیداوا نمروک یرازوک
 ترضح توبت ثاربم «هلکم ربتک هنک و اكنب رد, یوقع

 « ها دیع» هد یعسارب كت وقعم ترضح و شلاق هن وقعب

 هنیدافخاو دالوا .ندشدلوا (لیارنا) نالوا

OESظفلع (ناسا) رلنایتم رخ ید سد  

 [. ها رۇي تعحارم هنن لهدام « قا سا » ] ۳

 ءایسا قعسا وا 0

 1 یدنفا قاحسا
 ندالع ندا زارحا یتعشم دنسم هدننامز لوا دوج

 كنيدنفا لیعامما قعسا وبا مالسالا حس
 ۶ لیسضح ءبوغوط هدنخرا ۰

 هرصینیدنل و لوغشم هلسیردن «هرکص ندک دا لکو
 ۱۱۱۲۸ : یدیفل وا روم ام هل ما تم و شفت هد
 بودیا زارحا نسا هکم هدعیو ریم زا هدنح رات

 یلوطا آ هد ۱۱۱ «یسیضاق لوباتسا هد ۵

 اج هنس وا هننو «یرکسعیضاق لیا مور هد ۱۱ ٣و

 وب هنس رپ مات .ردشلوا مالسالا میش هدنسالوالاید

 «بودا لاحرا هد ۱۱۶۷ «هرکص ندقدلاق هدماقم

 نفد هدنناپ كني ردهدنراوج ینیرش عماج میلس ناطلس
 تاذ رب مرکو مقتسم و فیفع E .ردشغلوا

 «بول وا ىراعشا هدهلث ةنسلا

 یس «اف_ش» كضایع یضاق

 . یدآ تافص هد وس

 .ردراو ناو د برم
 . ردشعا هجرت ید

 E TEE هحاوخ ) ۱ یدنفا قاحسا

 و یا

  Eندب راباتسل او روا هاب دیمزش هل 9

SES |جد هد تیب ےک  

 ص صل ايلعو هد دع وتد مولع ینیدل وا اشا

 هدموګ و تئیهو هد هیعیبط و هی«

 تیحو تئنیهو هیضاب ر مولع .یدا ی - اض ل

 فلات 3 کرم ند دلح كوب ٤ دا ییرلنف ايو

 كا ندنرلناسل ابو روآ
 «بولوا ٽاذ و ندا هجرب هینف یک هب هکر لوا

 تاحالطصا .هلففلو فقاو

 . رد زاو یرانآ ض#ب رکید و



 و
 تاعالطصا نایلوا یرلباقم هدبرعو هقیبطث ییهینف

 نونف لصالا . ردشل وا قموم دننریعت ما ید ههینف

 . ردیماما و سا لراناشیلاچ هتل هزم اسل كلەدىدج

 . یدنا مالک ظفاح «بول وا یدتهم هعود ندید و

 «بونل وب ىسەجاوخ شاي یر هزاخس دنهم تدم لوط

 لاح را هدنننطاس لئاوا كناع دتیعلا دبع ناطلس

 -نوزم) «بولوا قلعتم هنعارز نف .ردشقا

 ةناخ» ید ییاتک نالوا روپشم هلیسا (قیتتسور

 4 هج رب هراس ا

 2 و a ود ۱ تب قاحسا 0 رحا | كار مه لس

 ی نانل وب 7 نیدنآ ۱

 (ه راغم) هدنخ را ۷ ۰۷ كي رعه بول وا ندنساسور

 او نالوا شک ه هینیطنطسف ندایناپسا هلیسا
 < دلغغل وا توعد دقانشا یراق هرم ور لدتف رط رلیل

 « بولعم قیر - یک ,I كل ردلک هلن اک رب كی چاق ر

 .یدرلشعا تراغ و بی ییرلتهح ضعد كنيلبا | مورو

 رب تحاص (سوقیوردن آ ۱ یروطاربعا مور هدعب

 ناو
 تا ید ی رق كنف وعلس د وع سه

 <« نوجا كمربوج هنفرط یدنک_ییهج

 نیدلا تایع

 ندنرابدنک هلهحوو كنو هراغم هدهسا شتسیا

 ليو یتسب دنک , « قرلا رخ EE فر

 دلیمسا ( قاعما كلم ( هدن رخ را مور . ردرلشما

 O ر و دم

 ,هدنناي

 یرود یناث ناخدارم ناطلس | یاب دا
 ی

 یه زومام هداهخ و كنح یشراق د تذع

 یهردنمس تیاهنو « طبض ییرلفرط رثک | كن هیرص و

 ریسا یخد ی (سویروغرع) لارق
 نافعو لغوا كشاط رويت ندنارع هنب . یدیشع و

 هاتشدا هدیززوا,یرب هبنک را, ردردارب تانیلح

 لاو كوي كأ كناپندو نانلوا اشنا ندنفرط هیلاراشم
 هتساشنا7 كنهنکرا یسح نادل وپ ندن زاب روک لزوک

 دعا تراظن هجي رب E جد

 «پبودنا منف جد

  وط

 4 بولوا ندرکب ثامرف | كب احسا
 ا ر ۸۰٩ ] ی

 بل

 هد دسا شل وا لک دکن مها را ی رد ندا تاق و

 قات نان : 0 فلا وا

 ندیهاش دات ف رط 1 رک دا لا

 ندیعت دنکلکب نامر ك اا نالوا

 ٠ ب و> اق یر ردارب

 دنن رلتم اوج

 یدتسرا كرن و ۳ ۱۰ ۱

=> 

۵ + + 

 یبیدل وا ۱

 ۲ ۰۱ رک کف ورد وا
 ۱ كا هنسح نوزوا هل رارف هدا رع (بویمهدیآ تم و

 ىدا شملاق هداروا نیکد هننافوو ؛ شغا

  aیاراف مهار ن |
 E هل ر ویب ٽعح ارم هتسوهدام

 ا | یعصم ۰ میهاربا ن قاحسا

 1 0 «مصتعم «نومأم

 ۱ ندلاج رشعب د راق هب هم تاع وق و ضهع و شغل وب یحاص

 هد دنعمصتعم صوصالعو ملا راشم یافلخ .بوآ وا

 هطرش هدنح را ۲۰۰ .یدا یلاع كن یرابتعاو ردق

 8 هم و ر رابد كن ومأم NN «بولوا یحاص

رف لس نالوا هبیلوط ات |
 هددادغب ندنف رط هدن 

 1 و

WANNیدرشلاق 1 قلح نالع هلل ما كت ومأم ه دنح ران . 

 .دنس ۲۱۸و ؛شعاناعهاو توعد هغلوا لااقهب ارق

 8 ر وهظ هدب رلف رطناهفصا و نادههدننامز لریصتمو دیش

 ‹«كرەدىا قوس E یشراق ۰( اک لها ) ندا

 .شعا لتق ی هک ۷۰۰۰۰ ندرت و .هروک هتاور

 ۶۱ | یلصوم میهارب | ن قاحسا
Eییرد ن قیس وم «بولوا غوا كنيلص وم  

 3 قیس وم نف ندا روهظ ہد رخ رک EE رف ج رف

 1 داو رعس :یک ینیدل وا | زیر و ی ربب را

 لوط د یجد هدم ولع فتو تیدح و لشو هدناب

 وز رآ الصا غلوب ترهش هلکلینغم یتح .یدیا یحاص
 .اس نودفو مواع نارب هلی راهم یک هدنف و «بویعا

 شفل و هدنلما قلوا رهتشم هلیسهعساو تامولعم هد هر

 د هدیقیس وه نف . رد روم شم

 ییدعاوقو ناکراو عاونا فک كنانغو قیسوم رثا ۱

 باتکرب لکم هوب لوا ندنسیدنک «هلفلوا عماج
 ییلکا كنو ید کیم هلال دنک یک ینیدل وا نازاب

 لند ردب یی قيس وم .ردشمامدل وا ردتقم هغم زاب

 دا «ندن ویقیس وم ربهاشم اسب هلا دېش تش هکناعو

 «ندناحم مظاعا یک هلارع ناو یاسک و ءارف ینای

 ۱ ۱ ادع راسو هینیع ی نایقش شیدخ

 -را نوراه .ردراو ی

 ۱۳۱ اس او مانا قوس كب كن رللخو هادی ش
 نکا حاد لا یععا .ردشعا

 ۳ راعشا نوچ ر د هّنح لم كهللا قااوو «شلو ۱

E 

 1 و ۳

 ۱ ۱ لکم ینیدلوا شەزاي

1 



 | یاماس دما نب قاحسا

 حسا
 کیا ؛بوط ی

Eا ینیدل وا شلیوس هدنح  

 لیبس یتیع مانت نا ىلا له
 لیوط دهع موتلاب یدهع نا ۽

 ینیعف یمسا ال نم ینع باغ
 لیست هيلع ادجو مو لک

 ناماس لا

 -وم كنتل ود

 وا یردار كني اماس دجا 1 لیعاعسا نالوا یسس

 غول اب ینیدنل وب هددنف رس هم و كني ردارب «بول

 یعلک هرادتا عقوم دیک رصذ وا یسهدازردارب

 ینسیدنک هدننش رات ۲۹۵ «نوحما قلوا نیما ندنمایق
 وا قالطا هد .یدیشعا سدح : هلبلح دبا راحم

 نوت هقشد نداراح و ؛شقنلآ ثدوع هدنق رمس ‹قرەنل

 وا ءهغلوا رادفرط هنن دالواو کو قلح رہلاءاروام

 «هدهسیا شعا ج ورخ هدنګ رات ۱ | هج رب بحاص

 ءافتخا ادا بول وا تب ولغم هدا راح نالوا عقاو

 تاقو هداراح هرکص تدم رب «قرهنل وا میلست هدعبو

 . ردشغا

 ندن رلمدآ هيما ینب ۱ ۱۰ |

 سيلف «بولوا ا تب
 یافلخ و ؛شذ وا یلوتسم هنب رلفرط هزابآ و ناتسج رک هایا
 هنساوعد لالقتسا هدننامز هللا لع لک وتم ند هیسابع

 «یردنلوا قوس رکسع هلیسهدناموق (اغی) «هلغمشبقل
 .یدیشفل وا لتفو ذخا هدنګ رات ۳۳۸

 یافلخ (بوتقعد وا)

 تط هدنامز هتیناع ن د ق احسا

 -رت هب یبرع ندینایرسو ینانوہ ناسل ییرلباتک تکحو

 قاعسا ۳ نینح ) نال وا ند رهاشم كنابطا ول هن ۱

 بطو یایدا هد ةا هلا .ردیلغوا كن (یدابع

 کا كنوطسرآ «بودا ذشا ندنرد یتکحو
 هجرت ه بع ناسل یهیبط بتک ضع و شف رباك

 ردشعا

 ی مساق ن ندنسارزو كهللا لم e Fok ندک دتا

 .ردشعا تافو هدنح را ۲۹۸و «باسا ههللادیبع

۹۰۱ 

 تمدح هراکا ضعب ینیدنل وب وسم كنب ر سا 3

۱ 

 ۰ رکصندک دشب ۱

 : رد [هحور رلباشک یا دوا شغا هجنرتو فیلأت
 باتک » 6 فا شانک » 06 ةد رفلا دی ودالاباتک »

 -الا حالصا باتک » «« ناکم لکی ةدوح ولا ةيودالا

 باتک» <« سدیلقا باتک راصتخ۱» ۰« لا ةبود

 دعانص یا لع دلا ىا ىب وغاسبا باتک ۶ ۰« تالوقلا

 ح یش» نیل ردنکسالاعماوج حالصا » «« قطنلا

 ىف باتک » ۰« طارشال لوصفلا باتکل سونیلاج

 دنشیلا ءایشالا ف ةلاقم» 6 مسقتلا دهج ىلع ضبثلا

 تاک مع »ا 28 نا گشلا یه عنع و ظفلاو دععلا

 دفسالفلا بادآ باتک » 6 دید اب ج العلا ةعنص

 ادعام ندرلن و .« ديح وتلا ق هلاقم» «« مهرداونو

 یقوج رب نداکحو ابطاو ینیروهظ تروص كبط
 لک :زوزاو خدنانکرب نر اوا ار اود
 یراعشا ضعب «بولوا یحاص لوط د ید هدنایداو

 ۱ .ردل وقتم

 وب «بولو ا ندیع 1

Nكسنوفلآ یجنوا یا رقدویل و هلیطسق  

 یرلحش ز یکیدردتبا بیر هلیما « هیسن وفلآ جایزا »

 .اوا یره نرق یحندب «بولوا یس ر كرلمجم ناباپ

 نيم” ن 3 شرت ۵ دشت ۱

 . ردشماشا هدب

F4 |هللادبع ی ىلع ن  

 ا نیس
 هدنامژ دیشرلا نو راه «بول وا نداد اع سابع ف

 یرایکر و «هدهسا شلوا یسلا و یصم هدنح رات ۷۷

 دن رح

 هنس رب «ندنکیدریو تیبس هنایصع رب «هلکغا دیزت
 نارکمو دنس «هندم لوا اهد .یدیشف وا لرع هرکص

 هدنکلیلاو صج هدنح رات ۱٩ ٤و «هدنکلیلاوهرصب و

 .رد وص ینیدلوا شغل وب جد

 رب ناملس ن قاحسا

 ردم «بول وا ندب ع یابطا ریهاشم

 ی ل

 ۔اک ادشا :

 ریهاشم «هلتع نع هاو رق هدعب «بولوا لوغ شم هلقلل

 لایکتسا یط 5 ق رهل وا د

 تایشنا اب یوم هل ادبع یحاص هی رفا <

 راسو قطنمو تكح .یدیشاوا ییبط كردبا

 دال ا ۳ و اع” | ندایطا

 ردق هنس زو .یدیا یحاص یلوط د ید هدمولع

 تراهم هدرط . ردشت |تاف و ۵ رات ۳۲۰ «ب و اشاب

 باتک » EY هج ور یافنضم .یدبا را و ىس همان



 تا
 باتک» ««ةيدغالاو ةد رثلاذی ودالاباتک» ««تایعا

 «تاسقطسالاباتک» ««لوبلاباتکر اصتخ۱» .«لوبلا

 لخدلا» دا ناتسب» «موسراو دودلا باتک»

 باتک» ۰« بطلا ةعانص ىلا لخدلا» ۰« قطنلا ىلا

 .« ده ای باتک» «« قایرلا ف باتک» ۰« ضبا ف

 دالوا نوحا مان یاقا ندنکیدعا لات هدنرع

 ییا مپ :هتسابحا ندیا فیلکت ییلهأت «هرزوا ققارب

 باتک «كرەد «رد راو مدالوا ترد ح هد ا اشا

 باتکو لوبلاباتک «هدغالاو هیودالاباتک «تایلا

 .ردیورم ییدشا دارم ییرارا یلناونع تای

 یر رنو صوص)العو یرانآ و 20

 .ردندنسهینف بک عفان لا ا

 یا | یراصنا هللادبع نب قاحسا
 ریه اشم 0

 «ثالام EEE .یدیا یلەندم «بولوا ندنیعبات

 لقن تاوذ ضعب ندنی دم ریهاشم یک یعازواو هنییع

 قفتم قیقو وه هدنتاور «بودا هار ثیداحا

 هدنخ را ۱۳۰ هروک هتاور رو ۱۲۲ .ردهلع

 . ردشعا تاف و

 فس

 [ یا لع u کک
 هلیمسا ( نیم ) ندنیطبارم نروس تموکح هدب رغم

 «هدنح رات ٩۳۹ بول وایربخا كک ولم نالوافورعم

 ینیدل وا یص هنرزوآ ىلتق كنيلع ن نیفشات یردارب

 هدنخ را ۵۱ .یدیشعا سولح هدشک ارم «هدلاح

 یتکلا# برغم «بودا روهظ نملادبع ندنیدحوم
 هد ۵ ۲ «ه رکص ندک دا فرصت هی دا ررف ورا

 رار هلیساما ییدجرت بحاصو «طیضید شک ام

 .ردشقا لتق
 لد رعیابطا 3

 ا ۱ یواهر ىلع نب قاحسا
 .ردیبحاص لروپشم باتک یلناوثع « بیبط)ا بد

 ینیدل آ رلیش لیخ نداتک و یحاص « ءابنالانویع»

 اه یرماعم ییساب زاب غلات هک رو لک رها
 هنلاح هجر هدلاح ره .روبدا تلالد هنغحهلوا شغل

 ید یتحاص « نونظلا فشک » .یدمهنلل وا سزنسد

 .رویغا رکذ ینتافو رات

 ند یعیابطا ریهاشم نارمع ن ن

 ید ادغب «بولوا

N اا 
 مقا و ندنفرط هللا ةداب ز ندیلغا قب دلا ییدل وا

 -ربق «هلتع ع هن ره «دنس رزوا ساّقلاو توعد نالوا

 هدن راید ب رغم تنکحو بظ و شک نط ون هدناو

 بکرتو ضا اصح .ردشلوا برس هنرمعت و ا

 دا هللا ةدايز .یدنا راو یسهمات تراهم هدهبودا
 ا یا تافتلاو ماا ١ قوحخ كب هنلسیدنک

 E TS ی نا هدف
 غا نا یدهسیدا هدایز (عفاذح كنەج رت بحاص

 اس ا ا دا میترا یتیدنک هلا
  ینیدلآ ندنسی وات كقلخ كنسیدنک قح او ؛شسک نیت

  ؛شعا افلا هسبح «هجروک ینکیدنکی هلراترجا
 «هش روکی نم وعه یوادتلا لجال كقلحخ یخ د هب هن اسبح و
 ۹ كن رل و E «بودا باج هنناب ینسیدنک

 3 بلصو ٍفالتا «قرهتیقآ یتناق ها حطق ینیراناپ

 . ردق ه هعباب هوو راشوق هدنفوح كنیددق «كرهدیا

  هحور یافینصت كندجح ر بحاص .یدشقارب بولصم

 ۱ ««یصنعلاباتک» ««ةدرفلاهیودالا باتک » : رديآ

 دلاقم» « «اقستسالاق دلاقم» ۰« بطلا ىف ماعلا »

 ««ماقسالانشن انا لاق یتلاهایشالانع دنابالاق ةريحو

 ف باتک » «« ايل وخلا لا ف باتک » ۰« سفنلاةهز »

 محل وقلا للع ىف ةلاقم » «« دصفلا ف باتک » «« ضبتلا
 . مالک نم لوبلاق باتک» «« هتبودا حرشو هعاوناو

 ۔اج لیواقا باتک» ء«ابهربغو سونیلاجو طا رشا

 ۲ لع باراق هعوجم لئاسم» <« بارشلا ف سونیل

 نم الا هلاقلا ى سوتیلاجو طارشا هیلا بهذام

 . «« غا نم اف رکذ امو ةدالا ضارمالا راد باتک
 ۶ .«.نتلا ضایو لولا بوعسزو ةدلا ضاپ ىف مالک»

 ( قنادنک نا )

 .ورعم ید هلیعسا | جادنک نب ناجا
 ندکا رتایامما نالو هدنتمدخ هیسابع تلود .ردف

 . یدنآ مدآرب تیهو شطب بحاصو روسح «بولوا

 ٠ بسك هدنرانامز كهللاب قفومو هللا لع دقعم ندافلخ

 .. هدنکلیلاو لصومو هریزج تقولیخ «بودیاتره

 هلحورح باصتا راسو نولوط ناو میزو ؛ شل وب
 ۱ عقاو هدنحشرات ۲۷۹ ییافو .ردشعا راه راح ددعتم

 . ردشل وا

 0 - ما هیتسابع تلود ۱ 2 اا

 یدادحا بول وان دنس ۳

 « لداع < ردم « روسح . یدیا لند رافرط دنف رس



 ح سا

 قشد تدم لوط هدنامز كمصتعم یردارب هد

 یضار هنارف قلخ یسکر ه مصتعم .ردشفل و یسلا

 ییرما كا ناحءا ہداب وب ییانعو توعد هغلوا
 راس هجرب بحاص «تقو ییدرپ

 : شبا هلماعم هلتعالمو قفر هقلخ « بویمرتس
 نداروا كرلپولع «هدلاح یتیدل وا یسلاو یصم هدعب

 ید تقو یتیدلآ ما ندلک وتم هدننعضییا رخاو د
 ۲۳۷ .یدیشف و هد هناراک تیئاسنا هلماعم ړل و هت
 . ردشٌعا تافو هدنګ رات

۰ “ 

 ناطلس عتفلا وبا 2 اشاب ق اسا ۱
 هعفد کیا هدنرنامز یو دی زباب ناطلسو ینا ناخ د <

 ؛بولوا لصالاییور .ردشعا زارحا یقرادص دنسس
 دادعتساو تیلباق «نکیا یسهلوک ۵(تیکی اشاب) ندنازع

 ۔انمو رودو بتارم عطق هلبا توام كنملاطو یسیعییط ر
 هدع . یدیشلوا یسیکب رلکب هنس ون كرهدیا بص "

 - وب هدرلکلیلاو ضعب « بولوا لئات هنرازو دسر

 كنيلو یاشا دوم هدنحش را ۸۷۲ < هرکص ندقدنل

 دنسم یسدنک «هلغل و عوقو یزرع ندنرادص 9

 شاب هدیلوطانآ هدهرص وا «قوهلوا میفرت هنرادص

 یک یلغوا نایمر کو یللغوا نامرق نالوا شمریدلاق _

 یاسهآ یدل وطو او ۳و یا درایصاع
 ربارب هاب رادلاع یتعنص و فرح بارا ضعب ندنرهش

 ورانو هکءردشعاناکساو لقن هلوبناتسا «بوربدلاق ا
 (یارسفآ) هلیما یرلیلصا نطو هلم یرلقدلوا ناکسا
 نسح نوزوا « هدنحرا ۸۷۷ ۰ ردهد-قفلوا هیبس ۱

 لس « یرهنلوا لرع « هنرزوا یروهظ كنیرفس "
 ناطلسو ؛ شفلوا هداعا هتدادص دنسم اشا دو |
 E RS «هدنګ را ۸۸۲ هدنسولح كناخ د زیا "

 اش هددنسم و هنس ییا «بول وا مظعاردص هجرت

 كرهدا افعتسا هلیسح یلراپتخا «هرکص ندقدل وت
 ؛شلوایسیلاو كيالس دعاش هحورب هل رایتخا یدک

 هل هح و ون .ردشعا تافو هداروا هرکص تدمرو

 يلج تت ردشغل و هدن را دص

 كناشا د مور هد ۸۷۲ عل هرکص ن

 دا رهم هيلع كنون osAVog یغیدلوا مظعا ردص 5

4 
3 
 و

۳ 

 زا

 « هدهسا رو زا یکیدلر و هب هجرت بحاص كلو ۱
۳ . ۰ ۰ . - - 

® 

 تدش یک اما

۹۳ 
 ندرادتفاو ذ وقت باكا هدهرص وا اشا دج مور ۱ كن هفیلحخ نومأم « بولوا تاذرب الع بعو لتجب

۱ 

 | - وا ندهیلع تلود یارزو

۱ 

 ۱ های ایج هک ۲ هد هیات ٌةعفد و ° هدال وا هعفد _

 | كليا كناشا دۇك ی

E 

 ینیدل واشمهخا زارحا ینرادص دنسم «هدلاح یییدلوا

 كناشاب قعسا .ردقدصم هلیلوق كي روم رنک |

 «ردراو قیرش عماجرب هدنراوج وپق روخآ هدلویناتسا

 هلیمسا (اشاد قصسا) ید هلحم یک ہدنفارطا كعماجو

 . ردف و رعم

E ۱نایلس و لس نایت 1  

 بولوا ندنسانعو ارعش ېلچ 5
 «هدلاح ینب دل وا یعجاق ران . ردیلب وکسا لصانع

 )قو دادعتا با تیعر هلک لیصم یشدنک |
 كرهداربع بسک هدنفرظ نامز زآ «هلییسح یسهداعلا

 هدنخ را ۳۳٩و هدقیزاو هسورب «يوکسا «هنردا

 ددیاع نک هد۳۷٩ و «سردم هدنشدلاراد ه ردا

 «بولوایسیضاق ماش هدنګ رات ٤۲ ٩ .یدیشلوا لئان

 ۔ع یرلتضح میلس ناطلس .ردشعا تافو هد ۹

 -وا شلک لالم هنیرهناهاش عبط «نکیا هدنعتف ناتسب
 جاق رب فیرظو ماع نوحا رطاخ طیشن «ندنغیدل

 كناذجوا نانلوا باختنا هشیاو «هلقم روی بلط تاذ
 هغلابم هدلزه رلن وب قحآ .یدنا هجرت بحاص یر
 كبلاراشم ءاشداب نالوا لئام هتایدج نوح رلکیدتبا

 لئاوا ىلج قصسا .یدرلشمامهنارق ییرظن نسح

 شش و لئام ەچ او: قوذو تسود بوبحم هدنلاح

 هعقفدلوا یراعشا

  ردندهلج وا تب کیا وش

 . یدیشعا هب و هدعد هدد تا

 . ردفیط)

 یشای رقآ نینوخ بجع كنيراس همشچ مشچ وب
 یشاب ردهدنغاط رکج كنيع لوا هسیا راو رکم

 ندمرای بوسشود وریآ مردیا شون مک هداب

 ندمرابوخ ؟هدید رولیکود هرطق هرطق

 ند هیعفاش ءاهقف ( ج | یع ۳ دا نیم رز و تم * 4

 - و یسیضاق دیز «بولوا
 «بوغوط هد روک ذم رهش هدنخ رات اد . دعا

 بسک هدنونفو مولع راف هدنایداو تیدحو هقذ

 لئاسم ىلع هقسالا هیساطا»

 ماطر

 .یدیشخا ريعو ترش

 رکید و یاتک رب هلی اونع « ةقيقدلا ج املا

 . رد راو یراعشا ضعي هل را آ

 یونغ قاحسا

 «نکبا تو e هه رونه هس دم ندهمررکم هکم

 ند رعه «بول وا ند هاڪ

 رار هسه رشه مدقه

 .ردشلدنا دیش ندنفرط یسەتشیلا نانلو ندرافک



 خ سا
 ۱ ااا راصح هر هدنشال و راکدنوادخ

 همی و 6 بول وا هیصق ۸ ى هحات و

 .ونح ردق تعا ییا كنلوک ربماو ماند و دح قیالو

 ۰ ردعفاو هدن رز وا تن سهداج هيب وو قرلوا هدتب

 و یسهیکت رو ییماج ٤ «یسلاها ردق ۰

 یرلناتسوب و هچځابو غابو «فیطل كب یساوهو بآ
 نالوا هیحات کر یسهیحات ولفاح#ا س

 ۳4م یسهلج « بول وا ی ندهبرق ۱ ٤ با هبصق

 ۰ ردقوح

 ۱ نیر سرو ا
 و ناخ ۳ « ماج ۲ « بتکم ۲۹ «عماج ۱۷ هدهیح

 تابوبح یسهیضرا تالوصحم .رددوحوم ناکد ۱

 - لع «بولوا ترابع نده رس و هویم هلا هعونتم

 یرل-ٍهلادرز و هنشيو « زارک « دومرآ صوصا

 ید یراوص دیذلو یرنامروا یخ . رد روهشم
 . رد راو

 ندنسارزو سلدا ۰ ۱ ۱ “ا ۱

 هلکغ د( قاع »انا ) رب زول 1 2 ف

 تراهم یک هدبط «بول وا یردب كریزو نالوا روهشم

 كاب وما هلا دع ربعاو «شلوا تات رش هلیتفا دح و

 .ردشماساب هدننامز

 1561716ر ) لیکسا دوخاب ۱ ا

 كيدق ناتو ) ۸۱6۶۵ سوک

 - اهم یک هدقمزاب ران اه «بولوا ندنسارعش ربهاشم
 لوا هنس ۵ ۲۵ نددالیم .ردشلو تربش هل ر

 ادتنا « بوغوط هدنسهبصق (سیسولا) هدننرق هنآ

 ایش زارا هد هب راح چاق ر فل رم هدکل کسع

 ییرهلاه ندنح را ۹٩ دالیلا لبق . یدیشعا تع
 اخ هدنروص مظتنم تاذو . یدشمالشاب هغعانب وا

 بیپ و ر ناو
 ندنوا E ندا مظن فیر ا لوا لا

 رب رایس یک یسهدرپ كزوک هرق یسهنخګ ورتا لوا

 تباث هجر بحاص « نکیشفل و ترابع ند یخ

 یاننا «ینتییزت هلرلهدرپ كرلن وب «یتساشنا رلدنعک
 اضاناو, E نا ۰

 . ردشقا عارفا هتروص ولاح

 زکلای
 هجرت هب هنسلا زکاو « عبط ها اعذد بول و یس دب

 هدنشاپ 1٩۹ هدنعرا ع ٩ دالبلا لبق

 یس وم هدا رحا

 E یدعش یوراپ

 « هدهسا شم زاد هل اه ردق نا شع

 ۰ ردشفل وا

۹۰ 

 ۱۰ ۶ ۸ و شا والئات هن رل اسحاو تافتلا كہلاراشم

 د 5 زا ۱

 1 اقا ۳ وا مچ واهن ر

 هد هب ع بک ضعب ۰ یدشقیک هر ایلجس كل رودنا ۳

 ی )u( هدول هک رد روک كم 4سا ( سول وعا )

(y)۵ فیقح هبط ا راینات وب کسا كنف رحب  

 ۰ ردلیل درب هنغب دنل وا ظ فلت هدنن روص

 دخسا ,Esch i1٥ ) نکسا دواپ
 ۔ اکح مدق نات وب ( ۷6 ۱

 .راشم مک «بولوا ندنسهذمالت كطارقسو ندنس

 ٠ .ردشقا ریرحو طبض یتالاکم نالوا عقاو هللا هيلا
 هک ءردشلک ید بیطخرب هدع دق ناو هما وب س

 ۲ هنآ «بولاز ة ترش هدقل زادرپ قطنو هدنحاصف

 كيلف یرادکح اودکام هترافسس ندنفرط ریل

 هنراناسحا كهيلا راشم « هلکلردنوک هنیدزن

 «ندسنکیدشا ما رلا یتسیدنک هدنندوع «قرلوا

 ۱ ؛ شمش ریک هبهعزانم هلا (نتسوعد) روېشم بیطخ

 ین هجرت بحاص «هلکشود هبهکاحص شا تیاپو

 : تایدا رب هداروا و ؛ شک ۾ هد ودر « قرونلوا

 3 هنس ۲۸۹ نددالیم . یدیشجآ یشهس ردم قطنم و

 ۱ .ردشغا تافو هد ۳۱۶ «بوغوط لوا
 ۱ ترضح « بولوا تاذ رب

 1 یردارب هدشاور رب كنارکلا ةحدح
1 

 0 ) حسح . ردیسهداز ردارب جد هدتاوررب رکیدو

 را ص ا ) )و ( یظرف دیبع نی

 . اردن د ها

 -ارعس بت (ناح هال اددسآ ادرج ۱ هلا

 ینیدلوالدنقرمس یرد «بولوا ندنس

 .اساج هدیلهد و «شغ وط هد(هرک |) یدک اخ

 لئا هناونع « باول »و هنهح و كهاش ردا «بو

 یس راف .ردشعا تاقو هدنګ رات YAY .یدیشلوا

 ترضح «ییاتک اشنارب «یراعدا هدن ران اسل ودراو

2 

SOE ENES E 

7 

 . رد راو ییاود ب صو یسونتمر راد هن> دم ا

 1 ۳ ردندن راععا لح دعطد وش

 تساه برشم ناغفو هلان وت قی شع رد

 تام بل رز اهقدکشتا لد هآ واو

 ام هک شاب نتشیوخب وربو دهاز
 تک یشام بهذم یرذاک را هداد نيد

۱ 
1
 

۱ 
1 

1 

۱ 

۰ 

 رکن اهح «بول وا ندن_سارعس نارا ۱ ا

 ۱ دله هدننامز تكهاش ر



 د س | 4

 :ردندن راعشا ةلج تیوش .ردشغا تافو هدنم رات
 كاچ دزو نارچه ٌةماچ دسا زور ید

 دش نفک هماج نامه در مغز زوما

 هلیبق لو رب ند ع لایق ا ا سا

 الماس یرلنطب قوح رب پول وآ

 ار یرب كرلتو . ردهعزخ نن دسا یراالعا

 اور بول وا ترابع نرزیسق نالوا هدننهح (خرک 7

 و نکاس كنب رهلیبق لیقع ینبو یط «هروک هک

 اروم < کیا ان رم ادتا ید رارب یرلقدنل

 یط «هلکعا ترعه هزاحه قلخ قوحرب نددسا ب

 نيلسملاما .رد رشا طبض ینیرارب یراهلیبق لیقع بو
 دسا یب تاوذ قوجرب ند هاڪ هلا بنز ترضح

 كنه وب ترجه یسهلږیق دسا یب .راردیوسنم هنسهلیبق
 ر « بولک هب یر ینپ تم سد د زب هدنسهنس ۹

 یرلقدنل وب هدهنا رفم یاعدارب ی كد دلک ندلرغاچ ر

 9 ا » | ورسا نا كيلع نونع 1 نوجا

 هللا لوسر ترضح .رد.شلوا لزا هدنقح راتو

 یب هرکص ندنضبق لزمدنفا ( ملص) دادنرا دسا

 ( هحاط ) نانلوب هدنون یاوعد ہد رحم ا «بودیآ

 روهشم یاس كنسهلیبق دسا یب . یدشعا روهلظ
 ذخا كسيقلا أرماو یرلغا لتق ینیردپ كسيقلا اما

 مالسالا دعب . رد روهشم یر هبیاکح یسعئیقلاق هرات

 قوح یرلارحام هلا هراس لود و تا یافلخ ی

 .ارخا ندقارع ضرا ك ران وب دجسم هفیلخ «بولوا

 هدنخش رات ٥ ۵۰۸ لکعا هلاوح ه (جاق نب ند زی) ینج_

 ندن رلحما ك رهلک بلاغ ء هرکس ند را برام قوچرب 8

 . یدیا شقععاط یرانالاقو ءشا لق ینغوج كب _
 اع قوجرپ هلرلتلود ضعب یک (دیزم ینب) ندەليیقوب
 . ردن ید هاا را

ANEهدنسهطخ یمحع قارع كنارب 4  
 ت ٤٥ E كناریه ۰

 رب عقاو هدنکتا یرغ كنغاط (دنولا) و هدنسوتح

 هر

 ندنف رط یربج وبلا یذ ن دسا ء« بولوا هبصق

 قوحرب هدمالسا لئا وا ندهبصق وب . ردشمل وا سین ۱

 .r ریهاشم راس و

 یسس وم ۲

 یس :دنک « بولو

 هدنخ را ٤ 1 هلییسح ینرثک كنسهشاطو یتعاجشو 3

 ح

۴ 

۰0 

 تراسع 6 نکیا ندن ادرک هب دان

 د س ۱

 - اظ ندهیمطاف كولم «هلرکسع قوس هنیرزوا كبلح

 نولوا ناو لاو روا ن
 ننیسأت لود ناکراو طب یلح كرها بلغم

 ندنفرط رهاظ هبه راغ هلیسیدنک هدعب . ردشعا

 عقاو هبا ( نیکتشونا ) یسیلاو قشمد نالوا رومأم

 ءهدهسدا شغل وا لتق هدنګ را 2۰ هد هب رام نالوا |

 9 ؟ح تقو لیخ هدیلح سن ۱

 ق ا ت جا

 1 E ن ا هدایلعس قره وا

 وا یتیاکش كنسیلاها ایلصس . ردبقلم كيف (لکا)

 ۶۱۰ هرکص ندنل ع تك هل و دلا جا یرد «هس رز

 كنالعس و 6 شقل وا عیفزت هب راما الت ف هدنخ ران

 قوحك «هددسا شا هتل آ قاف طض فرط ره

 یسهیلصا لاها كنايلجس نح «بوزسوک تدش

 هد یرلن و و د اخ دالوا نالوا شک نده رفآ

 یب لاها ندنکیدتا قیوضشت یشراق هرلیلرب لصا

 هس داد ۶ رعد نالوا هدکم روس مکح هدناو رب ندیلغا

 هل رکسع یهللادبع لغوا ید وب «بودا تیاکش

DS۱ ء دراما دع یهجرت تحاص 3  > 

 بص هس رب یباصص نسح یردار و «لتف هدنح رات

 هردشعا

 هک ره ندا كسا

 ۱ ىلع تریطح

 س امسا ةلج رمدنفا (هنع هللا

 مون نام ںی 1 ۰ ۰

 و 2 9 ناماس ی شا
 هاا نالوا یسس ؤم ۰

 هدام « هوکریش »]

a1 ۰ تعحام  

 | هللا دسا یک دو هحو هل امرک

 نینیهلاوذ رهاط نانلو یکاح ناسارخ .ردردب كني

 ىدا ما رسا هد ر وما تابطعم ضعي ندنف رط

 هفیلخ نومأم حونو دجا یرلاغوا هرکص ندنتفو

 ؛ شفلوا نیلا هب راکلیلاو دنق و هناغرف ندنفرط
 .رد راشل وا لئا هتنطلس هلامز رومو

 ۱ ىر اا عن سا

 ندنفرط یردار هدنامز كکللا دبع ن

 ر 9 شغل وا ن مجد E ور

 هوما تل ود

 ندنسا را

 ماشه بول وا

 -ا ۲

 ناسا

 روسج « پودیا رد داغ قوج رب هدربنلا«اروامو |



 د سا

 .یدیشلوا قفوم هاحوتف ضعب «هلغل وا مدآرب ریدمو

 . ردشعا تافو هدب هدنګ رات ۰۶

 ندهکلام ءاهقد ربهاشم

 هب کلام هقف «بولوا

 .ردیبحاص لروهشم بانک لناونع «هیدسا» قلعتم

 ۱ تارف ن دسا

 « بولوا یسیضاق ناوریق هدنسب رعه میر ۴

 « هل وا ییحاص تیاردو تامولعم ی دهد هږ ایس روما

 هلرکسع ندنفرط بلغا ن هلا ةدايز هدنح رات ۲

 یعی) هیلقص
 .ردشعا تافو ندابو ندا روهظ هداروا د ۳

 و ؛ شلوا ا 19 تا (ایلجس

TT 
 تافو 60۸8 هدننامز دیش زا نوراه بول
 وا هه اف ناج؛ رذآو لصوم هنر كنیرد ندا

 نام افترا تاد رب لادمو روا + عدیل ات
 .هدهسیا کارد داع او تینما كن هفیلخ ۱۹۲ -

 «هدقدنل وا دارم قوس یش راق هنیسح نب رهاط هدنح ر

 «ب ولک هبصغ نیما .ندنکیدشا نایمرد طئارش قاطرب

 : یدیشش | قالطا هرکص تدمربو «نسح یسدنک

 -اسور 1 ا قب (Esdras) | سار ا

 دالیم «بولواندن رلن ها و تنش

 لیارسا ین نانلوپ ریسا هدلباب «لوا نرق ۵ ند
 - وریُش) تكشوربوشآ یهاش ناربا .یدرونلو هدننايم

 هلا هداعا هنیطسلف ییموق «یقرههازق ینهحو (؟ كن هب

 هلهح و و و ؛شاوا 97 داد ندیکی یسدقم تب

 شلواراچ ود هدلباب ییاسوم ند هدنندوع هتسیلصا نظ و

 هب هس دقم بتکو هطت ندنامد و تالدبت ینیدلوا

 2 ردشعا هوالع رلیس ضعب

 (Asd11ظ31) لابردسآ د وخاب ۱ لس ورپس
 بول وا ندنرارادربس جات رق ۰

 «هرکص ندننافو كن رد ست .یدنا یداماد ٩ راقلیما

 لوغفم القا رف هدابناپما دنع را ۲ ۲۹ دالبلا لبق
 یاحوتفو «بولوایرادرسكنيرکسع ج اترق نانلوب

 سپسأت ینیربش (هنجانرق)و «عیسوت زدق هنرن (هربا)

 وا لتف ندنفرط هل وک رب هان را ۰

 بقلم هلیبقل

5 E 

 را (دقرب) لع وردسا رکید رس

 (لاببآ ) روبشو لغواد راقلیما رک ذلافن ۲ «بولوا

 .ادنام و هدا ااا لوا هنس ۲۱۸ نددالیم . زدن ردارب

 شاوا ب ولغم ادت «بودا قان .ول) هدعد «هددسا

۹ 

 ۱ هدنکواكنن زوک نوعا را ذخا هر رکا یتسهلادمان

 دمت اور ا ا (اسیتسام) یرادمکخ (ایدیم
 رکسع لتیلکو ؛شقیا بولغم ینویپیکسا ییا ندنر
 هسیا شک بالاعا «نوحا دادما هنبردارپ «هلیک راد
 ویو هیاووا ہد
 هنهاک ود را كش ردارب ندنفرط یرلبلاغ یعوطقم

 هدایاپسا لعوردسا یجنچوا رب س .یدنا شات آ
 هیاشرفآ هدعیو ؛شلوا فلخ ههقرب لعوردسا
 . «هددسیاشعا یافتا دقع هاب رادمکح ايديه ون «بولیکح

 E نوا مد ا هدن را ۲۰۳ دالیلالبف
 ید لعیوردسا رد راشل وا نولقم
 ۔اقم تفو لیخ یشراق ه (نایلیما نوییکسا) هدحاترق

  هدنش رات ۱۶ ٩ دالیلالبق تیابن «هرکصندکدتبا تمو

 . تکرحوب كلوب یسیراقو ؛شلوا روبجم هغفلوا ماست

 داف

a Ca E a na eh 

 4 ید یک ِ ندقدل زاغو یی رالغوا

 .ردشعای بو 1

 لیتو ات و لس"

 ا یدسا 2
 : د رف روم یا نو ی

 ۱ TAR ن دوګ ڭا .ردىداتسا بس وط

 احا «هد هسنا شا فیلکت هباذ و ادا ییمظن كن

 2 را یارعش یامدق

 قوس یییسودرف «بویمهدیا دوبق هلیبسح ینل
 ی همانهاش یسود رف «هروک هتاور . ردشع | قیوشو

 ا مایا اب یلوا را تخ ندهمرعپ
 اک یدسا «هنیرذوا یسغا نایب هجرت بحاص
 ۱ یهمانهاش «قرهزاب تب كي ترد هدتعاس ترد

 ۴ نذسهبلغ همعک ك ید رلتب و . ردشخا ,ماعا
 .ردن رابع ندنمسق نالوا ردق هنتیامن كلاتکقر هبالشاپ

 ۰ یداصقو راعسشا ضعي «بویل وا ییاود بارم

 ` هنسەرظنانم زودنوک هاب | هک تب ییا وش .ردراو

 1 :ردندنسهرومشم هدیصق ر نالوا راد

 مهب زورو بش راتفک تجح زاونشب

 مغو تدش دنک رود لدز هک شذکر م
 لضف "یشیب ببسزا لدح تساخ ارود ره
 مذو تحدمزا نعم ناوارق تقر نایمرد

۵5 0۵8 ۵۸۵ ) 

 1 ہ دنسب ع لحاس كناقش رفآ ۱ لح 11

 "1 الت را (تین) ها لحاس نوتلآ «هدهنک یراق و



 .ردندنلحاوس تكنسهعطد (یوهاد) «بولوا ام

 ردق هبقرش لوط ۱۳ ندیغ لوط ۳ تكلم و
 .راردیم زو ملکتم هلاسل رب یسیلاها «بولوا

 .روتوک باید یکی رلیلابوروآ ہرکص ندنفشک كناقیرم
 ۔ولوط رلیک ندلحاس وب نغوج كراریسا یجشز یراکد
 هيمن هلمساو یتساروب «ندنراک در وتوک بولآ هلی

 مسا وب ءہچنلوا وغل یتراش تراسا ہدعب .یدراشقا
 ۱ ر دملا لس تا

 دا لاو و انا ۱ لفا
 هدنمایق مویو .هکشا حفن حور |

 ترضح لوا كنکتالم . رد رومأمو لکوم هروص مفن

 .ردپ دا هدج» همدآ

 كنهزماکنا را 15۲2611 ) ۱ لنا ۱ 3

 ید ور «بول واندنساپدا ریهاشم ات ِ

 هد(دلیفنا) هدنخش رات ۱۷ ۰۰ .یدا یوسنم هنسهلاع |
 وا .ردشغا تافو هدهردنول هد ۸ ؛بوغوط#

 یسدنک «هدلاح یرک دنا قوس هب راخ ینسیدنک یو

 -وق وم لئاسرو هره رع ضه «بوزنسوک لیم هنایدا _

 ضعب ربتعم كب قلدعت هنایداو ؛شعا كرر 8
 هلن دا (یلئارسا نماين) لغوا ج . ردقم زا زرا

 E ھام كب یخد هدنایسایس .یک ییدک فیر
 رخاواو نت هنتسایر یسوتناق ه هژنلکنا هلاعفد

 .ردشلو تربش هلیما (دلیفسن وقی درول) هدر |

 «دلیفسن وقی»] . ردشع ارش و عج یندییرا آ كنب رد

 [ .هل روپپ تعحارم هتسدام

 «هلادبع» هدیناربعناسل (15:۵81) ۱ لبا

 هب وقع ترضح ؛بولک هنسانعم ] ۰
 ندندالوا كلا راشم ىن هلتبسانم واو ؛شلوا لع

 [ .هل روپ تعج أم هنسهدام « نوع «] . ردشلتد

 هرکصندنایلس ترضح (13۳881) | | لیارس

 ین دنلوا یسقت ثنکلم لباس ی
 یني كطبس نوا :بولوا 1 یرب كلود یا
 ی کاپ ترار لات لا
 .یدیا عماج ین کلاغ كن رلطبس نیبوارو داج .نوععش

 «ناد «عار 9أ «

 عقاو ه دنس هی رع تهح كطول alk هدنن وح كلوب

 (دوم) نالوا ترابع ندنفارطا كسدق قرهلوا
 ار ث رابع ندنکلم یطبس یوال یکلای ادتا سیا

 | ج مسق كنكلم یطیس نیماين هدعب ,نکیا شاق

۰ 

۹۰۷ 

 | ید (لنیاشنا :قب) هدر حو تالوا 6

 ۲ : کو

20 

 سا

 ادنبا یتتیاپ كنتلود لیارسا .یدیشعا عسوت بسک
 . ردشفل و یامش (هیهاس) تیابنو (هصرب) ه دعا 3 کش

 لدهن را ۰ ندنخح را ٩۳۲ دالیلالبق تلود و

 ندقح ند رادو لاها ‹«بو روس هنس ۱۵

 ید ندفرط رب دوم ندفرط راو ؛یدرلشعا لودع
 .یدراروزل و هد هب را ها رار ادمکح هب روئآ و هب روس

 ندنفرط (یصنالس) هد زا ۷۱۸ دالیلالبق تیاجن

 .ردش وا راجود "هل زاعمضا

 ا هحو رب یرلتم

 وکح تدم و یرارادرکح

 دالیلالبق ٩:۳ یلا ٩۱۳ نع ماعبرب
 » ۹4 » ۹: » بادات

 » EOE CE اشعب
 » ۹۹۹ CAAA » هلا

 » سس » ۹۱4 » یز

 » AAA » ¥۹۰ » یر

 » AAY « ۸A۸ » باحا

 » ۸۷۹ GC TIAA GC ایرحا
 » ۸:۸ ¢ ۸۷٦ » ماروهب

 » ۸۳ » A۸ » وهاي

 » ۷۷۹ ATTY » زاحاوهب

A O۷  « 
 » ۷٦ 4 ۷۷ » هایرکز

 » ۷۹ ) ۷٦ » مولش

 » Vor » ۷۵ » مک٣

 » ۷۳۹ 0 ۹ ایعقف

 » ۷۸ » ۷۳۹ » مقف

 » ی » ۷۸ » عشوه

 اه تا ۱

 4 ۴ 1 0 هتسهد لیارس
 ریهاشم ۰ 2

 یابطا ۱ یروفبط هابرکذ ن لیارسا
 هدعد . ىدا ب وسنم دن اقاخ ن یف «بولوا ندع

 وا عدش ههللاب لک وتم یسابع ةفیلخ ندنفرط كيوت

 قتینناو داععا هداعلانوف كهفیلخ «قرهل

 قوح كو

 شا 3

 AEN لئات هنن رناسحا و ماذا

x 
  ۰ند ع یابطا ربهاشم

 لسارسا  Jا دق ای رب بول وا ۱ لهس

 . ردراو نیکو روش |

 و عارفا نایلس ل قاححا « | ۱
3 

 دا سا
 [ ۰ تعجا مةن رله دام ) 0 ۱ لب و

Golfe del’ As-)یزفروک بالرطسا  (trolabeتم  

 دل | لس ا



 اتم نر

 ا
 لحاس ثتسوهرک "و رب رج EE یی ) هدرببک طيح

 . ردرفروک رب هدنسیل امش

 © | برک وبا دعسا

 . ردل وقنم تایاور قح هیلناناو یلەغل ابم ماطر ه دنفد

 نروس م کی ه دنک

 ا ا

 ا ارو رب 90 فا وا۲ یدک او
 « ناسارخ « نارا ٤یا رار 4ا حانجلا وذ رم“

 قوس رارکسع یتیلک ردق هبامورو هینیطتطسق «نبح

 یسغوط .شا راش | مح تف یکلاعوب نوت كرهدیا

 ضعب نالوا هدنفا رطا تل تو هک رملیب هل واوسش

 یدح نالوا بیرق هفارع و یزاعج هکلب و کلاغ

 قرهلوا یحرب ییهمرکم هبعک هدااحره .ردشا طبض

 لوبق یدوج نید هدندوع « هرکص ندکدتبا اسکا

 یتسفلوا ناعما هلشت ۲ «ندن رک دا در یوق «بودیا

 هنن راب ات ڪو هنن رلنهاک دو E او « شعا فیلکت

 ؛هنیوزوا یا راس كرکیشم «بویفقوط یررض
 «یرلفدل وا شم رک هد و نيد ندنقو وا كنسيلاهانع

 ین ترضح لوا هنس ۷۰۰ ندثعب كن هجرت بحاصو

 نالوا لوقنم هدنفح یید رک ناعا «نمدنفا (علص)

 .ردن دنایاور لج

 هددیلع تلود (-- رح ) ۱ یدنفا |

 هت سید هیفالسا تحش هند

 یحاص « میراوتلاج اب » ؛بودلوا ندالع نالوا لئات

 كن دنفا نیدلا دعس هحاوخح روهشم مالسالا میش

 ع BES «بوغوط هدنګ را ۸ :رد حوا

 نر وا نوذأم فرا ٩۹۱ رص دک خا
 هل رهدیآ سرادم رود هلکلس ردم و ؛شمالشاب هس رد

 ؛شلوالصاو هنکلس ردم تیدطاراد هدنح را ۱

 یلوطات هس وا هنو «یسضاق هنردا هد ۱۰۰ عو

 هد۱ ۰۱۲ «یسیضاق لوبناتسا هد ۱۰۰۷ «یرکسعیضاق

 ۰۲۳ .یدیشلوا یرکعیضاق لیا مور

 «نکیا هدنلیا نامرق هدند وع «بودک هفررش 3

 تافو یدنفا دج

 جا ناطلس

 یک یییدلاق مدتعشم دنس» اد هنلاح را كل وا ناخ

 ندنراف رط ینا ناخ نام ناطلسو ناخ طصم ناطلس

 ۔هع رک كن و یا ناخ ناعع ناطلسو شف وااشا ید

 ° دنګ رات ۱

 یلج یر ردارب نالو مالسالا جش

 8 ! وا عیف رب ری به E EF هلکعا

 | هلا یهاشدا ترند ترهاصم «هلکعا ج وزن یس

 ۔و مالسالا میس هنس ید مات .یدیشوا لج یجد

 ع رابتخا هدننوک یاخ نافع ترنف هرکص ندقدنل
 الا دارم ناطلس هدنخ ران ۰ Ê SEE ك

 ت هودا لاح را نکیا مالسالا جش هدننابعش
 ردشغل وا نفد هدنناب یردارو رد هدن را وح ب وا وبا

 . هتشرط «بولوا تاذرب عاشو بیداو لضافو ملاع

 اسو یددسحودع قالحا . یدا راو یک و لس جد

 «بولوا یراعشا رد | رد روم ی ا

 وش E E 7 هبه رب ee ییاود بن مه

 ۱ ۱ : ردندن راعشا ةلج تب

 ددالعا رازابتس ریس هدیلبنس یاوه
 رداشاغ هک زوا ررتسوک ینامسآ ییهز

 ردب دنس هی رع راعشا ا تس ییا وس

 افص كاو "ابلق افلاب نیذوت ال
 هیفاو هیف لب هیف یونلا سیل
 مکد عیععلا مو

 هیفامو یل-قام مهمی

 دج E قحا وا)

 شا «بول 1 ندالع نالوا مالسالارجش هدنامز لوا

 حش هنیو ىلغوا كنبدنفا لیعامسا قحا وبا مالسالا
 هدنح رات ۱۰۹ .ردردار كندنفا قع»ا مالسالا

 لاکا هلا هدافتسا ندالع

 و هد راد ۱ ۱۳۲ «ه رکص ندک دا 0

 1 ۱ یدنفا دعسا
ٍ 
۱ 

 ,رنتعشم نامز كرد «قرهلوا لخاد هنیسردم

 اکو تی ا او و د واق ا رف تناماو شفت

 ا هکم مرزتعشم كن رداربو شم وا بصن هنغلیضاق

  یسیضاق ودرا هدنرارفس دارغلپ و (ربک ٌةطا) هلیسهب
 | اق لیا مور هد ۱۱۵۷ «هلکلروک یتمدخ «بولوا

eرنکشم دنسم هدنبج ر یسهنس ۱۱۱ و  

 «قرهللوا لرغ هدنابعش هنس یس را . ردشفلوا عیفرت

 رومأم هکشا تماقا بودیک ههم رکم کم هلیشرط ماش

 قره وا لوس هب لوبیاک یهاکتماقا هدعبو ؛شلوا

 5 i تدمر  هنتماقا هدنوک رسا هلدوع هلوباشسا

ANشغ) لاح را هدنخم رات » 

 ر

 .یدشف وا اف

 9 عاشو بیداو اع لوا نقد ه دنیای یردب و

 ۱ یسدفات تراهم ید هدیق يس وم نک «بولوا تاذ

 نالوا ام هل با ونع « ثاغللا هخه 2 :یدا راو

 ٌدیاو (سب) و یو یک ینیدل وا ل وم تناتک تل



SN SR و 
 , ETع سا 9

۳ 

 - ؛ ریس یرلهفیرش هروس ضعب ؛ رکیدو یس ی

 ه رل رب هنناتک لئاونع «بهذنایاوطا» تست

  9ییا هل رلناونع « ناکدنناوخ هرکذت »و « همان لیلی

 .ردشقا رر ید هاش

 ییاها رلناونع « هیمال »و « 4 مه ) «بولوا

  3 7ی ید یهب ع دناصق ضعبو «ردراو یسه دی

۱ 

 ییطا ید یراع شا

 ر

 ( بس رج هداز فاصو)

 لوا ناخ دعا دبع ناطلس

 <«بولوا ندالع نالوا لئا رتعشم دین هداك

 ۱۱۱۹ ۰ ردیلغوا كن دنفا فاصو هتبادبع مالسالاریش
 هد۱۱۲ 6و ءسردم هد ۳ :ب وغ وط هدنح راد

 | یدنفا تو

 ۔ور رار هی ردپ هد ۱۱۰۸ .یدیشلوا یسالم هطلق

 تقوقورب قالطالادعب «بول وا رومأم هتماقا هدهس
 هدقرط «یقرهلوا ید اتم هل روح تانساصخ یردب

 ۱۱۸5و «لوطانآ هد۱۱۸۲ :رکصندقدلاف یر
 یسهنس ۱۱۹۰ «بولوا یرکسعیضاق لیا مور 3

 هلا هنس رب .ردشغل وا عیفرت هشم دنسم .دنلاوش

 لرع «هلغلوا فرح بازم .مرکصندتخشع یا ر

 یرکصندقدل وا لوغشم هلا یوادن تدمرب «یرهثلوآ

 وا ترضح ؛بودیا تافو هدنبج ر یسهنس ۱ ۱۹۲

 ردم وا

 قیرطو ید رعش تعیبط بول وا تاذر فی و فی

 (الم یدنه) سانلانیب وا راو یکو لس هویفو
 .یدا روپشم هلکشرد ۱

 هد هدنناب یدقرم كن رد هدنراوج بويا

 مالسالا رجس هنب و یغوا كنیدنفا خاص دمع مالسالا |
 سپرادم رود لوصالالع .ردب ردارب كن دنفآ نیما

 هکم كردبا هيلع بتارم عطق مرکص ندکدتآ
 هدنګ رات ۱۲۰۰ .یدیشلوا یسضاق لوباتساو

 ؛شملوا یرکسعیضاق یلیا مور هد ۱۲۰۸و ؛یلوطا ۲
 . ردشغ وا عیف ر هتش» دنسم هدنم ریس دنس

 یرکصندقدلاق هدیلاع دنسم و يا شب هللا هنس چوآ

 «ندنغیدلوا شدریو اوتن نوح داما دكدیدج ماظق

 ةعقو «قرهنل وا لرع نوع رش نكست كن هیغاب قلا
 ارشا طاست هللا لاح ج وک هدیناخ ماس ناطلس لوم

 كنب راترضح ینا ناخ د وج ناطلس .یدیشل روق ند

 ۱۸ کس دجا هداز عاص ) کس

 هدننامز ثلا یاس نا طاس یدنفا ۱ /

 میش «بولوا ندالع نالوا لئان هنیدنسم مالسالاجش

۹.۹ 42 
 ای هدنسهرخ الایداج ین ۱۷۷۲۳ هراس ولس
 ندنوک نوا هلا یآ جوا بولوا مال سالا میش

 ؛شفلوا لزع هل رابجا كنايغاب هورک هن «هرکص
 .ردشا لاح را هدنخم را ۱۲۳۰و

 دا
 ۱ [.هل روب تعجارم

 دو ناطلتس (- دج)
 دی ادبع ناطلس و ی ناخ

 (هداز یش رلفاح) «بولوا ندنسالع یرود ناخ

 لیا مور لعفلاب ؛نکیا هدنشاپ 1۶ .ردفو رعم هلکغد

 عیافو موش .یدیشلوا ینارشالابیشو یرکسعیضاق
 2 ینیدل وا ضوفم هست ییلر ری اد وله

 ءبولوا لوح هنسهدهع یخد یتمدح كس ون هعق و

 ۱۲۰۱۳ .ردشمزای ید را ییناونع « رفظ سا »

 لاح را نکیا E ديم وع فراعم ۱

 ۱ یدنفا دعسا

 سلج هدنخ ران

 . ردشعا

 ا ا ار
 .دلسا یابطا ی

 لوط د یجد هدهیداو هیعرش م ولع بول وا ندم

 6 ِ ط هدرصم (e ۵۷۰ ایا .حاص

 : ی لئاد ها

 . یدیشمو

 ید ۳ هدنتیعه <

 . ردشعا تافو هدهرهاق هدنح را ٥
 نیلأترب هلیناونع « ءابطالا ناما قف ءابلالا رداون »
 .ردراو یراعشا ض»هو

 ند داع ( هماما وا
 هرا دعسا

 و ناسا رارر ن

 نره .ردادو نايا تعا لوا لا هرمنتقا
 یتافو كنو

 هنیرب كنو «بواک هبین ترضح راج یتب بقاعتم

 Er تافو یدهتس ا كنه وہ

 ترص ا رک دا اعدتسا ینییعت بيق ر ةن رلیدنک

 دم 6 رکسم راد درس نمدنفا (علص) لا لوسر |

 . یدرلشم روی « مب کبیق

 و نراك ( لہشالا) | همالس ن لا

 «بو- وا ند راصنا ۱

 لود نا ضعإ . ردشل وا دیش هدنس دعف و سس

 .ردررح هدننروص همالس نب



۱ ۱ 

> 
 فنآ «بولوا ند هباصص :

 ۱۳ مش و لهس نب دعسا
 ندر درب ترضح ء ردیلغوا كنب ريق كەر

 ف وک هايد هدهرونم ةهنندم لوا هنس ییا

 . ردشل روی هیمس هلږمسا كنندج ندنفرط نمدنفا تان
 1 هدهسا شش هم کا لوسر تریو هح و ول

 ندمارک باعا رکلایو ؛ شیامهلوا لئات ةت

 .ردشق القت ییهفرش ثیداحا ضعم ییدتا ع امسا

 ةع «بول وا ند ه اه ۱ و ن ا

 - ول نیست جد هدو لرصم هروک هتاورو 5 شما

 . زدلکد E هغر رش تیداح | ندئس EE ردشفل

 ناسا یا ۵ نارطم ن دعسا
 ناتس » . رد شا تافو هدنح رات ۵۸۵ «بولوا

 یردا و قوح كى هلی اونع » ءابلالأ دضورو ءاطالا

 .دلواقفوم هنلاکا هدهسیا شا فیلأت باتکرب یواح

 ییا ىسەخەت رب نالوا دوحود هلیط> یدنک . ردشمام

 تاقبط ی ءابالا نویع »۰ . ردن رابع ندرح « ءایطالا

 نیا نیا 6 بول وا ام 3 دعیصا یا

 تیار و لقت رلیش قوح كب ندنسیدنک هعییصا ۰
 . رولدا

 و نده ا . یر وک ۱

 | عوبرب نب دعسا
 نددهاص هدبتک ضعي ۰ ردنلوا دیش هدنسهعقو

 هماع بول وا ندراصذا

 «ندنشدنل وا د جد تاذربهدنمسا (ع و رب نب دیسار)

 رديه طلغ ندن وب هس دتسق ول ¢ ردږم یردار كن وب

 . رویم هنای

 هاب ۳۳ لوس دتا ۰ ۰

 E و دینا نا دغسا
 -وآ ندراصناو ند هبا ۰ ۰

 .ردشفل و رضاح هدنساعرد پول

e |هی رج یب یک ہد | 1  - 
 یح ها ۱ ۱ بل ۰

 ی وا 5 تولوا بدبس

 هدکم روس مکح CENE نالهک هدنت هد رده نرف

 5 هح رکص ندنح را ۲۷۰ . یدیا رد نب لع نددطما

 ۰ ردشعا راد راح ضع هلا لضف

KO 

 - اد ۱ ۶ بول وا ند هیلع تلود نا ربشم و ارزو

 هدنرودناخ زیرعلا دبع ناطاس |

 نالوا لئات هب زا دصض لک یر ۱

 نده رح نونف بتکمو شوط هد راس هدنګ ر

A1 

E ۱یدیشلوا یس ر . 

 E و هام هشات | « هرکص ندقفدویح

 لا 1 هدنرتکم هی رح هیسورپ هدعو ؛ ؛شغلوب هدنتیعم

 1 اوف E هدسد وع هنداعسرد .ردشقعا ۱

 1 هداعلا ق وف دادعتسا و تواکذ بول وا رواب هاب اس اب

 هدتفو زا «هلغعارق ینهج وا رظن كرلاراشم فلیبسح

 كناخ زیزعلادبع ناطلس ناکفنج «كرهدنا بتارم حطة

 قیرفو ؛شفل و هدن رهن اهاش تیعم هدن راش رشت یاد وروآ

 ۲ یاروش راد هدعب و یسلاو هردوقشا تدم رب نکیا

 ا رشم تر هد ۹
 یمظع ترادص هدهروک ذم هنس هن ولو ریتم

 ؛شلوا عي ار هنس دن

 .داو هی وف «بوتلوا لزع هرکص e هدیلاع دنس»

 ۲ طعق نرود مکح هدرلا روا هدهرص واو شلوا یسل

 . عوقو یتنواععو تمدخ ییخ هبیلاها یشراق هال غو
 دنا یتیرشم نواه یودرا را هدع :ردشل و

 هرکص تدم ر «قرهنلوا بصن هنکلیلاو ماش هلیم

 .ردشف وا نییعت هنن راظن هب رحش «هلیلح هیداعس رد

 متین و تدم تبیرق هبآ جواو

 8 نوع نیسح نالو مظعا ردص هد ۲

 «نکیا شخلوا نانا هنتالو نع هدنننامز اشا

 ۴۶ رد رک ۵ رادس دم اب !نولیراقیخ ندرواو
 ۲ نون نوک وقط هما یآ یکیا کلا یخد فدو
 [ كنالکو راسو هک لا تی یللا زاوا یش اعم یدنک
  هراداو فرصت بلا لی عت هدتتسن وا ید یی رلشاعم

 هنکلیل او نیدبآ هدنل ع . ردشفل و هد رلتمدخ لیخ هدنل و

 ا دارو و اس ها «یردنلوا بص
 13 «بول وا نود ندیللا نس هدننافو .ردشعا تاف و

 ۱ «ندنش دل وا لومأم رلتمدخ قوح ك و ڪک

 .ردشل و فسا تج وم ییافو ۱

 .یدنا ثاذ ر ينمو لتارد شا

 یدو «بولوا ندب ع یابطا 9 ۱
 1 ٥۹۸ بود تاو دلو ہد سهم دیدیا بهذلا

 هیدیمایسو هيب رح نونف <

 3 (قیعسا

 1 شیدا وا د هءدبط .یدیشعا تنچناپس ده ان ه دنح رات

 4 ی را آ ۳۳ دناخبض لوط د جد هدتکح کک

  باتک » 6 ةيبط ننناوق ق هلاقم »
 نم ايارملا ف لا كازدأ ۳و حق وام لح ف هرلا

 ا وافنو اهعضوو قشمد جازم ق بانک » <« هبشلا

 ۔وجاو ةيبط لئاسم » «« لدعاو حصا ااو مصم نم
 ۱ ۸ اه

 : ردیتآ هجو



 یاوژو (-ت.دعع)
 -وا ند هيلع تلود

 هدیاخ د و ناطاس رع [EA ای رع «بو

 هد۱ ۲ ۵ و « هب ردا هل رازو ةه دسر هدنحم رات ۱ ۰

 ادیص 9 ه دید هوا رز 9

 ۲ E دی دبع و رود و ا

 هلیمسا (هداز یتفم یلشایآ ) «هلغلوا شفلوب یتفم هدشایآ
 رادا « بولوا عاشو لضافو ا .ردقورعم
 یراقو قحضاو < رسم یراهمو رادتقا هدتلوذ ر

 تروصرپ خد هنافیمشم-ر «بولوا هدایز ندنموزآ
 یریفس هایو . رد رویش ییدتا تیاعر هدهداعلای د

 .ردب ردب كني رلتیضح اشا هلا

 نیدلابحم) هنهم دنا د وخای

 س
 امز دفالخو هقف تولوا ندهیمناش ءاهقف ره

 هدر بودا لیصح هدورم دا
 هدعب .ردشعا ترپشو تبص بک هداروا «دلتلح ر

 -وابصن هنکلسر دم دیماظن ةسردم یو 8
 .یدیشعا هدافتسا ندنرلس رد قلخ قوح كن و :

 بولار د وک هب ادبه ندداده هلل رافس هدنس هنس ۲ ۷

 دروی | هلا س رس یساو طقسم را8 .دار و

 یمدرق هنېم ای و هنهم ناک هد

 .ردشلو ترهش هلتبسف
 وب تفحارم هنددام « د رعس »] ۲

 ] | درمسا
 زیرا نب د نرل ارو | یدریسا

 بول وا ند ع یارعش ریهاشم ۳
 تافو هد و ؛شع وط هدد رعس یا زا 3

 «یناو د بت رم .یدیاراو ییاستنا هرصات كلم . ردشقا

 دعالث اف نوحرزلاذفالس »و ى روپشم

 هدنرع رخاوا .ردراو یسهلاسرر هناوتع و8
 : ردد راعشاهلج تب وشنالوا هدنابوت .یدیشل وا یگ

 رخ ی مح هللا تلّأس ۱

 aS نکلو ل لجعف

 * ن زاقسا لنیلبد یلاک نب ناک ام |
 ر لیلید ندشلاحر ۱ هب نام yv ر

 کرد . ردشعا تاف و نکیا یسلاو ناتسد رک هدنخ

 ءارلا هوا هو زا

 هک ءبودا مایق یلید دایز ن جواد رم ندن زلغذآ |

 | اکو «پولوا

 ف سا

 كلوب «هلاسشا هدم ن رکب «یرهلوا درط ندنفرط

 هلا ناکام بول وا اه هند كناج رح ندنفرط

 عوقو كد نب رکپ مرکصندک دنیا راهب رام قوحرب

 دجا ن یصن هدنح را ۲۱ ۵ هجرت بحاص .هلیاقو

 «یرهنلوا بصن هنکلیلاو ناجرح ندتفرط یاماس

 هنسهیعاد لالقتسا «هلطیض ید يلاع یهدفارطا

 «بول وا هرزوا قلوا ق دوم نامه اکو و شود

 بلاغ هد رکسع ینبدل وا شمردن وک نددادع كهفیلخ |

 یدنک «هچمکح للملا سنج نم

 . ردشعا لتف هدنګ رات (E «ب ولعم یس

 ةاقسا هدنسدطخ ستول
Oهدنسه را دن دهم 4لا ساق  

 یوتز «بولوا هبنصق رپ هدنبرع هلحرم یکیا كنب

 2ا 4
E E 

 دهم و

 .ردنیتم یسهعلقو روسو «ردقوح
 تنسهریزح دی رک (50۸1۱۵) ۷ هک فسا

 ۲٥ كن هیاخو هدنسبب ونح لحاس

 زکلای بولوا هبصقر هدنسیق رش بونج هزنمولیک

 هدنلخاد اول نالوا یانمه . ردراو یسلاهما ۰
 قلغاط قارطا . رد زکم كناصق نالوا یباتمه هن

 درک یاس هیکافسا س .ردلحمرب ایقشا الو

 وا یر یاس وز
 یزکرم .ردنرابع ندنتهح یبونج برع كهریزج
 یآو هیکافسا «سوماو بول وا یسهرق (سوماو)

 وا ممقنم ه هیحاد ۱۲ و اضق ۲ هل رلعما لیساو

 یسیضارا كغاعتسوب .ردعماج یهبرق ۱۲۷ «هدلاح
 برص هجلشاب « بولوا فرط زسلوصحم كا درک

 اینم یرلاروا یرب ندهنوا .هلغفل وب ترابع ندرلغاط
 « یساضق هک افسا ج وب ایقسا

 «سودنفسا سورن «هرزوا قل وا هبصق نالوایانه

 0 ەر SNE او یی هیح

 هلا یاس ۰ E E ههح ق ریش

 یف م ثا
 و هدن زا وح هلمسا و ه دعب « بو وا

 7 نانارقسا
 یدا دیصق ر کیت 2آ ناجرح

 (ناجر هم )

 سپسآ ۳ ندنف د رط رایذنقسا ۰ وا وا هيس 1 کار

 ییدلنبد ( نیا رفسا ) تست ور سا كن وب يوا |

 اع هدنخ را ۳۱ كنهوب ترعه .ردیورم جد ۱ ناک ام «هلفلوا رادرک دو ملاظ «بولوا مد



 ف سا

 كلام قرهنل وا ف ندنفرط یدع ن هللادبع ندمارک

 كولم فئاوط هدعب . یدیشغل وا قالا هب هیمالسا

 ییدش «قردنل وا تراغو بهن وبیرخم هلناعثد ندنف رط

 وا «ینیا رفسا یاحعا وا ندهبصق و .ردارخ هدلاح

 هجن یک ینیارقسا قحا نب بوقعیو
 هیهالسسا تایدا « هلغلوا شبا روهظ ربهاشم و الع

 .رد راو یس هص وص تیمها ه دنح رات

 هیصد3 رب دمهج>ح تا ره ۱ را N ۳ 3 8 همه >> با ه دن ای ۰

 لاو یدو نیدلا تابع یتهدازردارب هب هیصق وب

 ۰ ردشفا 9 ی لمة سم 2 رمهاشم ضع .یدیشغا نییعت

 ست تک ندا تنارا 1
 : ق O 2 رابدنفسا

 NS اق 4 رلیاربا ۰ ردیلغ وا

 هیات كني رد «ب وی رم ۱ یمن كا را رای دنفس ا

 را هب راح E هدنار و نوعا ست ید تسد

 ۔ هکح یتیبلأاغو تیقف وم كن وب یردت هه رکص ندکدتبا

 یجد ینییدشلو هدنررکف ك

 «ندنغی دنا وا ب

 ا طرص ا < بویه

 ا ر ط ریز د روم ضد هنس 1

 وا ا ا سح ههعاق رب یرایدنفسا
E 5 "۰ /  

 قوس رکسع هنا ړا بسا را یرا دم نارو هد ه رص

 ییربق نیا تیساعش و لاا یدیارا فالاع ‹«كرەدىا

 هکغا قالطا ینللغوا ساتشک «ندنکیدتا .ریسا

 ¢ اب ولت EE ا رایدنفساو شلو وا روبج

 «هد دسیا شا صلع یی ره ربشمه و ریزذو رب ز ییارو

 «دلیما قفل وا لتق یر ندنسکیا «بساتشک هدنند وع

 ره از م مس ر روش ا

 مس ر هد راد راح نالوا عفاو و : شم ردن وک هب اتسیس

 ینیزوک ییا كرایدنفسآ «بوروا هلقوا رب لاتح
 هشرزوا كو .ردشتا تافو 2 «هلغم راقح

 ییسد زارد نم ریش د رآ لغوا كل راب دنفسا تساتشک

 ناو کیا
 (سوپ راد) ىج رب هدندنعرایلاب وروا مویلاو یرلخ روم
 رخ و رفامو غوا تابساتسیه «بول وا قورعم هلیسا

 4 ( نوش سیسکسقارآ) « لا نوزوا یتم»

FE.زا هجرت تبحاص .ردشعا سرالحا  

 كس و راد یر هدلاح و .روینلوارکذ ییددل وایردب

 ین آ
 راد وکی رادکح ناربا تاذلاب یو یرلخ روم ناتو

 . ردقو هش هدنع دل وا ین دنک 2 ) راد دنفسا

 ¢ نیست و طی ندیکب ییاتسلباب ¢ هقشد ندنراک د

۹1۲ 

 ر اذهعم .ردندنلیبق لاصم هدیمارحام نالوا هلا لاز |

 ار تاو E ها طبض ییتهج هن ردا
 ۱ :ایصعیسیلاها دیفس رح ریازج نالو هدنط,رض ی

 انو لوا هس ۵۵۰ نددژلیم «نوح راک دا قیوشت

 شم ردن وک ای اک 1 ۵ ردیا رک نالعا هرلپ

 :-ود نالوا هدنتلآ یسهدناموق تاسو ود رام « هدهسیا
 ۱ یک ینیدنا هدنرلقیحآ زورونا ینعب ( سوتآ) یساغن

 (نوارام) ید (ساد) هلا (نرفارآ) ن نریک هنات وب

 اوك « قرهلوا پولغم ندنفرط (دایتلیم) ندنرازاغوب
 نا ینغیدلوا فلت كنبرکسع نارا كی زونیکیا

 . سو راد یهروک هناور كنب راخ روم ناو .رارودنا

 قوس هرصع «هرکص ندتی والغم و (رایدنفس-ا یتعی)
 دنع ران ۵ 4٩ دالبلالبق «نکیا هرزوا كنا رکسع

klهنرددع رایاریا ) 

 كوپ ید هدندنعرلینات وب «یکینیدلوا نامرهق رب كوي
 :كنیرلخ روم نانوب هل رخ رومناربآ «هدهسیا هاشداد رپ

 ۰ ردشما تاف و

  ناروت زکلای . رویقا قفاوت كب هنررب یراتاور

 ۰ قفتم تیاور نالوا هدنقح ینابراحم یهداینیکسا ینعب
 ۱ رس رب هاتون هدندوع نداروا < بول وا 2

 3  ندنفر ط یرلخ روم نارا كوو < یو شم ردن وک

 د اا ۱ هلاق

  ب زلخم هب یشک كي جاق رب هد بودبا قوس س

 ف تاغلابم نالواصوص هرلیانو هسیا یشوا

 مس ر نالوا ضو رفم یصش ۳۳ یک ینبج هلوا تر اع

  هج رلکب زو هاب وا هاو . ردلقخ

 1 لد هر

  كنهمانهاش ى رات كرایدنفسا مومعلا ىلعو ارجاموب
 . ردب دن ردح لزوک لا

 ا نا اتفسا
Eروهظ هديل وطات اهدن ران ام ز  

 ا ا ا اعنا ناسا هلا
 | ناطلس .یدروینلوب اح هدننهج بونیسو ین ویطسف

 ۸۲۵ ینعب بقاعتم ینسولج كنب رلترضح ینا دارم
  هرصاحم یتسهعلق یو لقارط هجرت بحاص هدنح رات

 رکسع هیلا راشم هاشداب نانل و هددس ور «ندنکیدتا

 هترفظم هده رام نالوا عقا و هدیل و «كرهدا قوس

 ا یافت وا لئات
 هددساشلیا ی «تولیکح هبوئیس كب رایدنفساو

 شا ل ضط یتس هزاوک ار قاب 9 یوم

 لاما «كرهزدنوک یلغوا هللا همان راذتعا ًابقاعتم
 ینی رمق نالوا ه روهه لاح و نسح و : ا



3 

۱ 

/ 
1 ۳ 

 «بولوا یکاح یعنش كن سایلماف رایردنفسا 0 0

 . عاجش ریما) یسیجنکیا «( كب نیدلاسمش) یسیجرپ
 هک (كبديزیب) یمیجند رد ء(كب لداع) یسیینجو «(نیدلآ
 «ررید (دزیاب مورونوک) هدنرل را لنامع کوب

 رایدنفسا) هجرت بحاص یسیتش |

 ها را ۱

 . رد (كب دجا لرق)

 كنبریکه کسا «یکییدلنید(یرلغوا کب رایدنفسا]
 . رولشد جد (ولدجحا لرق) f هنمساإ ۱

 یدلاسمش) نالوا یرایج ر
 ۔ں دلاخ) رلیژادنفسا .یدیا شقوا بصن ندنفرط

 خراب رانو .راردنا اعدا ییراقدنلوب ندندالوا (دیلو

 ند مع ثوح

 هدننامز ناخ دج ناطلس متفلا وبا «هدلاح یراقدلوا ۱
 ما کلام كرایرایدنفسا هدنسب ره لاس 6

 و

 رایدنفسا) و .ردشلیا کنت ههاشداب ٿ

 یسیچتنآ «(۵
 یسیج زکس ؛(كی لیعامسا) یسیجدب كن

 هک ءردشقا سسأت یراتموکح هلن را ۰
 ( ونامک) هدروک ذم مش رات (

 امرف نامرف ردق هنحصراا ۷

 نالو | اح دل وص كأ بوت ]وا ق LE هب هيب اع كلام

 . ردشفلق هيج و یتلایا (هروم) ه (كب دجا لزق)

)Sforce, SfoOr28) :دال اشا o 
 2 ا 1 EEE هحر وفسا

 نرف یجل ا نواو یعشب نوا 5

 .اخرب روبشع نرو وتو نالیم هدد الیه

 ولو وح وموقاج) ىا و 5 .ردیمسا كنادب

 ایلاتنا « هلغلوا مدآ رب روسج « بولوا (هچروفسا "
 یرادمح ویا صوتسخا لعو ی رب و
 یو رشم ربغ دلو كنو و شا زانو بسک هدندنع

 .الیم رات ۱4۵۰ (هحروقسا ردناسکلآ وقسحا رف)
 | ود ندنادناخ و . یدیشلوا یسهقود ناليم هدنسید

 هحو 7 رلن روس تموکح دام او ىل ەق

 : ردیآ
 ۱:۹۰ یا ۱:۰۰ نع ردناسکلآ وقسچارف

 ۱۷۰ ۱5۱ برام سایلاغ

 ۱:۹5 6 ۱5۷ 6 ارام سایلاغ یاوح

 ۱۵۰۰ 6 ۹۹۶ 6 هروم هقیوودول

 GC ۸۸۵۰۰ 6 ٩۵۱۲ تر

 1010 6 ۱6۱۲ 6 نایلپسکم
 ۱۵۲۲ 6 ۱6۱۵ نرتق

 ٩۵۳۵ 6 ۱۲۲ 6 ارام وقسچنارق

 ءا ود

 هبصق رب هدنلحاس یسالطا طح رح

 ۱ نک ا ی۶ل هداصقا ب رعد

 ف سا

 هدنبغ هزبهولیک ۱۰۰ كنشکارم «بولوا هلکساو

 قشیدلوا قونخراف] بولوا هیصقرب او

 غاب يبا « هدلاح ینیدلوا هجیازوط ییوص كنبرلوبتو
 هی وا «هروک هنناور كنيس ردا .رد راو یراهچابو
 مدل سالطا طنخح رح نع تالظ رحم ندن وبسیل نعي

 نالوا روپشم هلیمسا (نیرورخ») و ناقیح هاتف رک .هرق

 ددو د هنن را هطآ هب رانق یرلحالم برع

 قازواردق ه ندنرلتکلم «قر هنلوا ج ارخأ هن هبصقو

 یرلفدالوا شعد «۱ سا او» هدنراقدالک ۲ ییرلقدلوا

 كيرف : ردوا هب هبصق ول یریبعت (قسا) «هلتهح

 بوک رو هنر وض ها

 ر

 هد رهلاروام (باجوسا د وخای) |ب ا

ESروګو ك وير هد  

 هنمشد «بولوا رواکنحو روسج یسلاها .یدا رہ
 . رلیدب |فاعم ندحارخ ند راذدنل و سم اعادیش راق

 .یداقوحیرهجابو ناتسو و عابو «یسهب راج هایم
 فلطیضیرهش وب یاماس دسا ن ح ون هدنحش را ۲۲ 6

 هدننامز هاشهزراوخ .یدیشقعا هطاحا هلروس كوي رب

 ندنفرط یرکسع زیکنح ابقاعتم .بوتوط زو هبارخ

 . ردشفل وا برخو مده نوتبسپ

 ۱ ۱ دفسا
 عضاوم ض*) بول وا ی رعم كتسهیس 2

 اکرم« دیس »] .روینلو هدننیکرت یرلمسا كکلام و

 |[ .هل روی تعحایم 3

(Sphinxا ناتو و يدق سصم  
 نالو یرالکیه قوحر ۳۳

 رب لشاب رق یو هدرصم .یدیا موهوم ناویح رپ

 راف 1 (دییس) نالوا كعد ¢ قآ «

 ر TT .یدرردا رب وصت ۳ و ۳

 0 تر یرلک دنیا عز یسههلآ نكح یرالکیه |

 دنارخ یرارپش سا لرصم .ید راراباپ هنمان كن هب ذاک

 ءاصت هرلسکنیفسا قوح ر لوم ندشاط هراپکپ هدنر

 ترا مه نیا از ۱
 -وا فورعم هلسا (لوهلا وبا) هدنلع «بولوا عقاو |

 ءهدلاحیبب دا وا نوف دم هنش| كم وقف یعسج هک ردا

 سکو ک نالاق هدحراخ |

 هما وب 5 راوح كنم دق رهش (هبس) هسا ری ات و تس

 ناویحر یدانو شوق هردو لیساب رق «يلت دن ترا

 رووا ید

 .ردهزطم ۲۷ یعاشرا كنشابو

 و درج ع ریس بی غو , رایدنا دننعم هسد وح و س دقم

e۸ 



 ق سا

 بوک سکنیفسا و ایوک .ردرلشعا داحشاتافا رخ ضعب

 یرنیمهدیا لحو «ردبا فیلکت یتلح كنار مرا
 (بیدوا) تیام .شمرانآ هربکد ندنتسوا كنايق رب

 یدنک سکنینسا . «هلکعا لح ییابعم صخث رب هدنسا

 .شلوا دیدات بو آ هریک د ندایق یتسفن

 ۱ غروباراتسا

 ot «(غنیپ وکن وی) ندنتهج
 هل رلتلایا (داتسلراق) ًالاش «(وروا) ندیقرش لامش

 ا دون هل زالوک (رنو) د ابرع و اقرش

 «هزن-ولیک برم ۸۵۱۱ یبهیعطس هحاسم .ردط

 (داتسی رام) یزکرم

0 a ۳ 

 0 یبیلاها و

 رسد .ردفوح یرنامرواو یرلوک بول وا یرهش

 هنلاعا قبطو یرلشاط هينا هل ران دعم ریاسو باش

 . ردراو یاروط یشیررولا
Ai. jS: (Scarborough) | ۰ 1 

 ۳ ۳ ا غورو رامسا

 1۸ كن ریش (قرو)و هدنحآ تك وق لوک رب ا

 بول وا هبصق رب هدنسیقرش لامش هرم واڪ

eیارس کسا ر ءیاع لوو تا  

 دارا ار قلاب تا ایم و «یرهبارخ

 .ردراو یروص ندعمو یراماج رک د

 رب هدنلامش كنهسنا رف (5021۲0) 4 الا

 لاعب هدنشل ابا (هلاتو دا هک ردناچ

 وقسا .یرکص ندنایرح كل هزم ولیک ۱۰۰ «كرەدىا

 .هطسا و رلدس لع كل هرم ولیک NNN رولیک ود هنغام ربا

 ی ای ا ا هلیس

 ا ل د وا را (Scardus) ۱ سا

A GNی  
 ] .دل روپ تعحا م هتسهدام « راش »|

(Scarlatti)راو ۱ اا تك ایلاتبا  

 E سانس قیس وم ۱

 ۱۱۷ ۲ ۵ و «شع وطه ديل ونان هدنح رات ۷ ۱ ۵ ۰ بول وا

 .ردراو ی را رب وا قوح رب

)Scar00( ۱ندنساندا هسنارف  

 .ردشعا فا و هد

 ورامسا
 .بول وا ]

 EE 2 .ردشعا ثافو هد ۱۱۹۰ و «شع

 رک نی رگ هان ابداو رج ا تو وا مور و

A0 ا  i al 
 رد تف زاد هراس و کک و ده و ده ساق رو ۰ شم

 . ردشما وا دو هرز وا داح ۱۰ یرا | تاک

۹۱ 

  NS۔وط هدنګ رات |

 قاس

 ۱ 13 0 E او را
 7۳ م سبب

 تب یزاغوب رب كن کک

  eید یعو ۳

 E ج وسا ( )ca 1e ۱ ا

 هدعدق نامز بول وا یکردق ما

 فعل وا م ولعم یس ونح مش کلات تك ه رب زح دیس و

 .یدیشمل وا عز هرپزج

 او ان دنامسا

 رح) یسا بول وا تا

 یس دبعش 1

 مجد هدم ھے لاش

 . رد راشغل وب

 ۱ ۱۳ هنگ ررب زودو رله و وا یرکید و هنسلاها لیغاط

 . ءبولوا ا هب هبعس ییا «هرز وا قلوا ص وصح

 «  حج ورولو هدي الفلا ر راهبری س و

 اوت یرلذاسل ج وساو هقراعاد یخد نیکو

 ینیدل وا شلاق - یکسا نال هدن السا

 د يح نام حج ورو دلا

 .ردشعا

 ۴ 11 «ندنش دل وا شا دعا رک ضم نا

 3 قرف مت نا ییا 9 نالوا دا وتم ند هبعس

 4 ودنشهرا یر اهل هق راعاد هلا ج وسا یک یییدنل و

 نا ترد اذه عم . رد راو قر لیح ید

 ید ها هد الآ یک یرلق دلو! هاشم ك هن رارب رپ

 «بولوا ند هب رآ مار وانید اقسا . رد رهاظ ایم

 تره هاب وروآ ندیطس و یایسآ هدراتف و رب یکسا كى

 نانلون هدایسآ كرکو اه وروا دک «ندراقدلوا شا
 ی فا ترا ما

 هددعدق ةنمزا «بولوا موق رب روسج یرب ندیکسا
 قلیحوآ جاشاپ

 یکه دن رلتھج بونح اورا رد در اک هرل:د و

 ؛ندن رک دعا هرچه هر بول وا رب ندتبن دم

 ۱ هش راتذدک ید یرلتداعو قالخاو یراداقتعاو ند

 EE 0 بیع كب یرادع دق ریطاسا

 قنجو روتسم هلراقو زوب یف#
 لوا 2 هر وک دن راداقتعا .یدراردا روصت

(Scandinave (هدا وروا  

 ز ند های رآ ما نانل وب نکأس

 كنتما (توغ) ام
 كناب ور وآ یرندیکسا ران و دخ

 ا دلار كنرکد قیطلا ین
 یر «یاسل واندناقتسا هدعدق نامز

 1 ا: لاو «ششک

  لواندناقسا . ردراو یرلتبلانم هحشاسل هل رلتما دنهو

 | نیقب رلنوب .یدراراشای هلغلیحقلابو

a EC 



 ق سا |
 یلوا هدقاتب هسیک ندنرلعا «ندنکیدمرک ه

 نمک هاب رلتآ و هل رلح راس هتنح . ید رآ وز رآ

 ییسهعلساو ا تک ۶ «ندن رقدنل وب هدى داق

 .یدرردا ن ۰ قد رار 1

 كا : و روا ( 562۱0182 ۲۷16 ) ۱ ۲ واندناتسا

 هریزج هبش ندا لیکشت ییهقراع اد E هبش
 كلا یعما و .ردعما نلیرب و هبهدنالسیاو هریازح

 هقراعاد .بوناللوق (نیلپ) ندننویعیبط امور لوا

 كجورونو جوسا ییدتیا عز هربزج هنب هل ریازچ
 (دالتو) كهقراعادو ؛شّعا یالطا هتس ونح

 .حوسا»] .ردشقارب هایناهرج ینسهریزج هبش
 [ .تعجارم هنب رل هدام ES «جورول

 - وا هبصق رب هد زاغس یتعی (هقر) 1۳

 ندا تاقو ه دنګ رات oro بول

 كالع ضع ی ك یقسا و نشاویا ۱

 ر و طة

 هی و ِ ۱ ِ ' رایارقسا تا هدقلد وا را ۴

 اصف و و رنغاعس تار كند الو + 4

 وا تکه ند هب رق ۱۳ < E WEE ینب دل وا حقا

 هدعقوم و «بولوا عقوم مان (هدوووروج) یزکر 4
 رم «بونل ول ناکد 7 و ناخ ۳ هلیغا وق تموکحرپ

 عاط ییا اضق .رولیروق رازاب یوک ہند

 ندنسیداو یرېن تارب «بولوا عقاو هدنسهرآ
 راز هروشو قالبح یسیضارا کا .ردنرابع

 كفش قنوا یسیلاها .ردزآ ك ینالوصحم بولوآ

 نایبص ۲ زکلای هداضق نورد .راردلوغشم هلتعارز

 . رل یسیلاها .ردراو بک

 ریهاشم كهسنارف (56۲18)

 ۱ ۷۲۷۱ :تولوا IS بب رفس

 تافو هد ۱۸۲۰۱ و «شغعوط هدسرا هدنحر

 شا لیصح هرزوا قلوا تاقووآ ادا .ردشقا

 یتسیدنک یبیعبط ليم نالوا هنراباتکورتاپ «هدهش

 یلفلوا ید یسهبرعش تعیبط «بنوکح هقرط

 قوح ر «قرەلوا اریواو کیم اه دعا

 ترش رب هداهلاقوف .كرءهدا بهر رر ظا

 .یدی-شلوا كلام هنورت یلتیلک هد هاس وبو ؛شلوپ
ATAلوبق هنغلاضعا یش ایهداقآ هسنارف هد  

Ê 

 و ٩۱

 جوروو ج ودا مقاوءدنلاعش

 .رردروصم

 ق س |

RS)هدااز ند ۰ یرلباتک وراب ید زاب  

 * ردشل زاد هدن زر وص رب سیلسو قیحآ یسالج بول وا

 یتقالخا كننامز «بوالوا شر هبا رهام كيو |

)Seribonien)لدالیم  

Nسوای وب رسا امور هدنخ را  
 ۔اربعا یدنک (س ود والق) بول وا ندي رلس ولسن وق

 ار تام شا ا شروع
 ش انالعاینغل ر وطارمع|یدنک هد وب «لغغل وب هدایح الاد

 هدنح را ۲ .هلکعا رب E ی ع دفا

 . ردشفلوا لتق هدنسهطا (اضل)

 انووالمسا

a > م E ندنتهح 

 ۳561۵ ۲۵9 16ر) اب و والساد وخای

 .اجو ایرمسوا ( 6

 مد یخ

 او دودحم هلدودح هنسو ینو هیاعم تلود |

 نددنافگ دودح و هل وطو (موارد) نم اجساراغ .روط
 هدنح.هطآ رب ؛قربتلوا قیرفت هلبرارم مواص ید

 .ردطورم هناتسناورخ ندننهج بر زکلایو .رد
 نالوا ى هاب ولاوا یرس

 ۲۰ ید یضرع نالوا هونج ندلاشو ۲۸۰ یلوط

 ج رق .ردهدنسهرآ هزمولیک ۸۰ هللا

 هک , ردمقن رغاهنس چ وا «نولوا یشک ۰

 هبرع ندق

 یسلاما

 یرافاصتس (ایمریس) واغسوپ «( جووورو) هدرلنوب

 (راووقوو) و اغسوب «كسا یرلزکرم «بولوا
 قوح رب روتس هلرلنامروا هدنحا كتلایآ .ر د رارېش

 و سو هدب رار کا ددا راو رلغاط

 روون د "راقلقاطب ماگ رب هدنراوج (كسا)
 هيلع میانص .ردتبنم كب یبیضاراو لدتعم یساوه
 یرثکا كرات و . ردلهاج یسلاها ءبولوا یرک كب |

 رویت وب ین نراشو راقا حوا
 عبات هنبهذم مور ؛بولوا كيلوتق یسرثکا ةنايد

 هدع دق نامز اب و والقسا

 نرو ی ینیدلوا دودعم ند (ایاب)

 نیا تریه هرلفرط وب ندیقرش لاش هدیدالم
 ( والقسا ) دوخای (والسا) هدننای« یماوقا والسا

 نطوت هداروا «بولک موق رب ندا فراعت هلیما

 ۰ رد راو ید یرلن ال وا

 دب ا

 ؛شفلوا هیس (ایووالسا) ایو (ایووالقسا) هلکعا |

 ءهرکص ندقدنل و هدننلآ یمکح در (راوآ) تقو رو |



 ق سا

 «قردسشوا صیلخح ندنفرط نالراش هد ۹

 .یدرلشعا لیکشت هيلع تموکح رب رار هلناتسناورخ

 یشراق هراراسغلب هدیدالبم نرق یجزوقط
 ۔وکح یربآ یربآ ناتسناورحو ایووالقسا هدهرصوا

 هدیدالسیم نرق یجنرب نواو ؛ شفاوا یسقت هرات
 طبض ندنفرط یررادهح كیا ساو رخ اینو والقسا
 درلتکلعو هدنرخاوا روکذم نرق ءهرکص ندقدنلوا

 ذاحا قل هقودرب هدعب بوک هنیلا دراج هدیسکیا
 >روف ندعلآ مح دراراج یرب ندنفوواو ؛ شقلوا

 هدیدالسیم نرق یجت آ نواو یجنش نوا «یردیمهلیت
 شمک هنسهرادا د كندينافع هيلع تلود هللاعفد

 .اخ تیامو ء

 «بوروط

 شمامهنل وا ظطفد تفو قوح «هددسآ

 ۱۸۲۱۷ ۰ ردشلوا با اود اورتسوا رارب هئاتبو
 «هرزوا قلوا ط و م هباتس راع هس «یرب ندنګ ران

 «بولوا لٿا هبه راتحم هرادا عور رار هلن اتسنا و رخ

 . رد راو یا وعیم سلع ص وصحم هس دم

 e دوخاب ۱
 Asclépius) سوییلمسا

 هبانک ند سش « بولوا یهلا بط «هروک هدیات و

 وق ) هلا (نولوب) نالوا یسپماح كنونف و مولعو

 (نوریخ)هب لا لجال .یدبایلغوا كنداق مان (سینور
 یط مع نر قرهنا وا ماست هتب رفع رب هدنعسا

 رار هلرا ( تون وغرآ ) ایوک یرکص ندکدن رکوا

 و یراریکح هنآ هدند وع « بودیک 2 (هدینتوف) -

 لغوا .نالوا شلوا 1(سویس) نامرهف روهشم نانل

 یهلا ت هکعا اسمی بس یا( تل سا

 ندنف رطیرمشم ههآ الاوا .هنیرزوایتیاکش ك (نوت ولب)

 كنولوآ یرد هد و . : شفل وا لت هلا هقعاصرب

 ا ه زب دلی «ب ولی راقیح در امس نوا یسیلست

 ۱ -و ها اب هس ویبلقسا . شش وا مک هنح رو (هیح)

 هللا یوکناتسا و هدنرارهش هاو (سوروادیا) كنان

 سورخ هتسیدنک .یدرونلوا تدابع هددعرب و ریمزا

 - وا حارعسا ندنافارت و .یدراردآ نابرق نالیو

 هروک هتفووا سوییلقسا هک ریلی هل وا وش تقیقح قح هن)

 «ندنکیدتایا یر هتسخ ضعب پول وا بیبط رب رهام

 زاح توف كق رد یراولوا «

 هرلمدآ كلام هتلیصخ

 قرهلوا دل ابم ندوب

 ار هداعلا قوفو E گز

 انسا تیه ولا

 ۔هح رد تیهولا «قردنل وا صرف لغوا كهلارب یحدوب

 «ندنعیدل واتداع هد رایاب و یکسا كاد

۹۱۹ 

 هدر ضعب راسو هدوکناتسا . ردشل راقیح هنس

 فورعم هلیعسا (نویسویبلقسا) ینعب (سیدایبلقسا)
 8# نع با | هد ران الوا بوسنم هلسن و و «هنغی دلاق لسن

 [؟(دمارق) نالوایرب رانوب تیام «بولاقثاربم بط
 ا5ا هتشیدلوا شلدبا ته هننیودت كنفوپ ندنف رط
 1 ناو . زالاق هش هدنش دل واناسنا كس ویبلقسا ا

 « یک یرلقدلوا شعوق هنادیم یرکف وب یساکح
 قلتو لوبق هلروصو یسویبلقسا ید یسالع برع

 ۱ . ردراشقاب هب رظن یدحوم كبط هنسدنک «ك رمدا

 نرق یجتلا ( 0 5

 براو کک ا ۱ سویلعسا

 ۴ اس ناتلس OO ره (هللر) یکهدتدآ
 1 لوصا كنوطالفا هللا وطسرا . یدیشغوط (هدنر

 ۱ كنوطسرآ ءقرهشیلاچ هدیح و و قیبطت ین راهفسلف

 ۱ . ردشا حرش ید یییراثآ ضع

 ` کسا هه 5

 ی ا | ا
 | یارجا یدارفاو ردنا عز ندنلسن ك (سویلقسا)

 وا همس هسا وب )7 چ اقرب رول وا لوغشم هل ابط

 طارق «بولوا هدیوکناتسا یرب كرلنو .یدرونل

 ۱ ضع راسو هدسودر .ردشفلوو بوسنم اکو ید

 .یدیا راو را هلن اع رونل وا دیش هلمسا و ید هد رااحم

 ( سوییلقسا ) یعب (داییلقسا ) ید هد هس ورب 0

 هنسهدام «دایلقسآ»] . ردشعا روهظ بیبط رب هلیسا

 [.هلبرویب تعجارم
 و درب هلا هسنارف (1030210۱)

 کم «ردقام ربا رب ردنا نایرح ه دکل

 (هاق) هدنتلایا (هنسا) ندننالایا قرش لامش كنهسنا رف

 وهس ۱

 یرعوط هقرش لامشو لامش یلناعب هدنراوح یربش
 ١ (هنیسنلاو) (هربماق) و «لوحد هنت ابا .(نه) «قرهقآ

 هرکص ندکدتانایرح ندنرلحما كن رارہش (هدنوق)و

 > (یانړون) ید هداروا < ك رەك ید ود ح هقیعب

 ندنحا درارپیش یک (رونآ) و ( دناغ) «هدراندوا

 . «هدلاح یییدلوا شخا عسوت هداعلا يوف «هلرورم

 ١ هاب رلعسا «قرش» و «ییرغ» «كرهرك هنغارب وط كنلف

 ۱ ا یا هد روص راک ادام
 ۱ و كرمدبا لیکشت رهطا كوي قاطرب هدنرلنیپ رلن و

 ۴ كنفامربا (نیر) لوف (لامش یسیرعوط اهدو) قرش
 0 ۔وا بصنم هنن کد لا «قردش راف جد هلیل و رب



 : یک ها دز رکود د
 هاب راز (لیور) و ردند «سیل «هپراقسا « هسن ۳

 اراعا ندنربش ( رونآ) .ردیلاتف (نتنک تل ]
 فحربک هنبدودح تلف «بولآ ینتم ماقتسا ییرع

 یلقیشالوط كب یسارجم .رنود یغوط هبرع نوت
 كوب هک درلو ۶۷: ۱ )8
 ES ۲۳۳ .هسنارف یلهرمولک ۷

 : ردهدکنلف کله رام ولیک ۰ و هەق

 وا اص هننافس ریس «بولوا ردق هزم ۲۰ یتعسو

 هدنن روص لودج رب «ندنفیدل واشلجآ هدنروص قحل
 «كرهدیا تعسو بسک هک دنیک هدهقیسلب . رونروک

 هدکنلف .رولوا غلاب ردق ههم ۷۰۰ یتعسو هدرونآ

 ۔ولیک کیا نوا یربب كلوق یکیا ینیدلوا مسقنم هسیا
 یلزوط یروص ردق هنب رق رولآ .ردهدنتعسو هزه

 دمو « ردراو یناهلرب لزوک هدروکذم ربش «بولوا

 .روئلوا سح ردق هنبرهش (دناغ) یربثأت درزجو |
 كا كعد نا و (860۳025) 1 ۱

 ندنرارامعمو شازکیح ر وهشع ۱ سابومسا

 نانوب هلیناعونصم وجرب قلعتم هنف کیاوب بولوا
 نییزت یرارهش دوجوم هدنلحاو س یلوطاتآ هلیدق
  هطآ (سورا) لوا هنس ۶1۰ نددالیم . یدیشعا

 . ردشغوط هدنس8
 ندن را جناب وب (56006105)

 لا نر ٤ ۱ نشوب وبا

 (ونایکسا)هدنب رق یخ دم كنبزفروکسولغو هدنسیفمش
al ردعقا و هل سا یرهطآ (یعوردیلک)  

 . یدا فورعم هلیعا (سولکشا) هدننامز هیاغع

 . وا ,دکفلشیا یا ءهدهتسیا لکد تیم  یبیضارا

 هدهسنارف

 "هرادا

 یسل اها .ردقوح یرلهویم و نوت ز «موزوا «بول

 كن هبصق یادم نالوا ید نکس بول وا ردق١ ۷۰ 5

 .رد راو یسوش ۵ ۰ ۰ ۰

 توو ) 0010 3 | < و ۳ : 1 ۳ ا ا

 یبنزوقط ەپۈلواندسالع سا ا
 ییدلوا بهار یسدنک .ردشماشاب هدیدالیم نرق

 هد رلب تک ینید زای NEA نال قلعتم هب هفسلخ هدلاح

 ندنفرط ات «ندنغ دل وا شعالل وق ناسل هسا رس

 یسیر هلیمسا (توقسا لشیم) س .یدیشف وا بیقعت

 مولع نالوافورعم هجا و روا تقووا «بولوا ندنس

۹1۷ 

 ست هیسرپ كوي هل وا طاح هل ریک د ندتهح |

 «بولوا و ۱

 ق سا

 . یدیشلو ترهش هلقلراخ» ,كرهدنا لیصد ییوتفو
 - وقسا هنن ید, یسرپ رکید هلیعما ط وقسا ناز س

 مولع « بولوا ندنسهفسالف روکذم نرق كنابح
 . ردششا غوا ها هیطیقس

 كن هسیلاها ایج وق سا 0 یا
 وهمس

 . ردیم دق مسا

(Walter Scott) jll eهریلکنا . 

 ۰ ۳ ا توعسا
 ۱۷۷۱ كدالیم .ردیلایحوقسا «پولوا ندناسیوت

 تافو هد۱۸۳۲ « بوغوط هدغروبعدا هدنخح رات

 یتتشیعم «قرهنلو هد راتن روزها ضعم ادا .رد شما

 كنايح وقسا هعک دنا تقو صالختسا .هلکعا نيمأت
 تربش لیخ هدرعش «بوکح همطن یتایلقت کسا ضع

 كرهدا لولس هکلسی و هاکح « هرکص ندقدنارق

 كنسیلاهاو یلاوحا كنايحوقسا رلدباکح ییدتنا شن

 هنارهام ك « رار هلغلوا روصم ییراوطاو قالخا

 فلفل وا رهظم هدیموع تبغر «ندنرلقدلوا شغل آ هلق

EEنا # هر را وب هل تتهوا نآ  
 هدقماشای هلهافر لا انشا كلمرب لزوک « بولوا

 یتیراج رو «بولوا راچود هسالفا رب ناهک ات « نکیا
 ؛ شمالشاب هغشیلاچ هدایز ندنلمح نوحا كمرو
 1 وم«یراآ ودا حیرت ییلحا یسشیلاچ و و

 و «یشنو عبط هلثاعفد «بولوا ربتعمو لوبقم هداعلا

 .ردشفلوا هجرت هنیرلناسل رثک | كنا وروآ

 اب وقسا (Scotie, Scotland) دنالت وقساو
 ۰ رد کبد مات كنايح وقسا ۱

 [.هالروب تعجارم هنسهدام « ایحوقسا »]

 دنالتوقسا هج ریلکنا و 1200550) اما
 « هد تلود» (860۱۱۵90 ) < ر

 بیکرت یتلود ایات رب كوپ یو هزنلکنا نانلواداپ هلیعسا
 -۵ رب رج ایاترب كوي بول وا 7 ك هعط# چ وا ندا

 كنەزىلكنا سفن فعل وا ب رابع ندنسیل اعم مسق ا

 . ردعفاو هدنسدیلام تنییح

Reedنکلا ایح وقسا  

 جوا ر کید 5 بول وا ط ول ص هب هزناکنا سفت

 یسهحاسمو د ودح «یژوم

7 
 ۔وص هزار

SOR EN 
OR SR 

o ۳۴۷ 

EE 

all ۵ 

 ۲ و لا

 لحاوس زدعقأو .ردهدنحراخ كدودحو یراهطآ



 ق سا

 لینقیچ لیتنریک كب یمهیرغ لحاوس صوص |یلعو
 رزفروک راط اط رب رونلوا ریبعت (تربف) «بولوا

 رو «رارررک ردق هن رال نیرد كب كرلهرق رلجلحو
 .راربنازوا هنا كاریکد یخدرالید نوزواو راط اط

 رب هدنروص و لکشو هنپ ید هدنرلیشراق كرالیدوب

 بل رکد لاش یتهح قرش .روینلو راهطآ قوح

 یونجبرغ «هلبا یسالطا طیحم رحم یتهج بعو لاش
 لامش یکهدنسهرآ هدنالربا هلا ایج وقسا ید یتهح

 ةحاسم رار هلراهطآ .ردطاحو دود هل یلاتق

 . ردهزنمولیک عب رم ۰ اب رقت یسهیعطس

 زا ا ج .:یراغاظء یسعیط لب
 قلغاط ییعب (دنالوول)و (دنالغیه) یر نده وا یسیض

 قلغاط « بولوا مسقنم هب کیا هل رلعسا قاهووا و

 تهح ید یرارب قالهوواو هدنتهح ییرع لاعش یرالع
 ند جلخ (دیلق) یکهدیغ لحاس . ردهدنسهیونح

 .ازوا ردق هنیرق یرهش ( نيد را ) یکهدیقرش لحاس

 فورعم هلیمات « ریاب راط» ینعی (روم تزتسا) و نا
 هلا ( دنالغیه) كنايحوقسا هووا رب نوزوا نالوا

 قلهووا اج وود طخ رب هدنسهرآ ی(دنالوول)

 راغاط عقنمیلیخ یخد هدنتهج بونج نانلوا رییعت
 3 رلیکهدلاش یعاقترا كرلن و هدلاحره هدهسیا راو

 قلشاطو برص ردق وا یار هلغلوا زآ ندنعافترا

 اهد یضارا یکه دن وثح هرزوا تیموعو «ندنرلقدملوا

 هیمس هيما (دنالوول) تهج و «ندنفیدل وا زود

 . ردشمل وا

 کیا ایحوق_سا «هسرونلوا تقد هنسهطیرخ

 هل رزفروک نیرد نربک هنحما كل رلهرق ندنیفرط هدلجم

 هدننروص هریزج هبش حوا قصتلم هنبربرب «بولیسک
 دعوا هلو وب ید هجضارا ع افترا . روت روک
 هرا لرارفروک یلقلیش راق روکذم «بولوا مسقنم

 (روعزنسا) یک هدب ونج و (روزلغ) یهدلاش « هدنس

 هووا ییا هناي رب ندنایرب «هرزوا قلوا فورعم هلیم"ا
 یرلغاط کهدهربرج هبش ج وا روکذم «قرهلوا دتم

 یرلغاط ایچوقسا هلهجو وب .راربریا ندنراریرپ
 . ررعسشنم هقاط جوا قرهلوا ییونح و یطسو «یلامش

 | ترابع لدتا رع یانلوب هدلامش كا كقاط حوا و

 J شرا هل رازاغوب ن رد و قالبح « برص « كید

 ۳ ی ق س 1 ۹۱۸

 ۷ اوس ندنتهح تع «هددسا زود زارب یرلکدا

 و قلایق «ت ودیا طاطحا بسک هر ندر هد رګ

 وب )ردا لیکشت رایتنریک و رانورپ قاط رب كسکوب |
 وا عافت را هرم ۰ : یرلغاط وب كا كقاط

 نر نالوا هدنعاش را هزم ۲ « (هروم ن) نال

 « (سون و ن) نالوا كسکوب هزم ٤ «(عارد

E واو (وون [ ن) ناتل وب TNE AS 

 یسهووا (روغلع) ناربآ ندواط یطسو یقاط را

 3 ند ریکدرب هدنن ر وص قدنحر شا هلا ناسنا

  SEبولوا دم هدلحم كل هرم وليك ۱۱۵ ردق « 

 رال وک هرصرب طو هت ررر هل رلفایا ماطر ہدنا 1

 و زدیم ا یک وی < ك رلن وب هک «رویینلو

 ی رقت « بودا طبض یتثلثرب كنءهووا ًالوط لوک

 . ردراو یلننرد هزم ۲۵۰ و یضع هرم ۰

 وب .ردکسک و هزم 6۰۰ دام مس ید یررادک

 ۱ هدنسهرآ ریکدکیا یلانق ای ودلاق نک ندنحا كرللوک

 . ردیقرط نیافس تا

 هرص ر جاشاپ هل یمسا (ناییماع) ماط یجکیا

 تکو لاو یشاب كجو هک «ردن رابع ندرلغاط
 نالوا ءدنرانک تخ (هبیل) و هدیلاش برضا لع
 یعافترا هزم ۱۳۰۹ كغاطو .ردیغاط (سو ن)

 كا كنسهریزج ایارب نوو كنایچ وقسا «بولوا
 تربص رب یغوط هقرش غاط و .رد لح كك و

 یرکیدو هقرش هنن یرب هدعب «بوازوا هدنروص

 هج رد یجنکیا «بولیریآ هبکیا یرغوط هیلامش قرش
 . رد راو ید یرلکنا عساو تياغو یرلهبعش ضعب هد

 یرلهطقن كسک و كا ءرکص ندغاط روک ذم كنريصو

 ۱۰۱۸ «(هروم ن) نالوا هدنعافن را هرم ۱ ۶

 -را هزم ۱۲۶۸ و (لیب سالغ) نالوا كسکو هزم

 .رد « عاط ییام» ینعی (مروغ نرک ) نالوا یعافت
 هلیعسا (دیل دانوم) هدنتهح غو هدنن ونج كنهلسلس و

 ٩۰۰ یرلکسک و كا هک «ردراو اهد رلغاط هرصرب

 كنبراغاط نابیمارغ .روسیغا زواج یتعافترا هرم
 - را یهلوا روئدبم هلراف هدنروص یماد ,یراهورد

 راق هدنرازاغ و نرد ضم _ .هدرهسیا نود ندعاش

 . رم را ید نزاپ |

 هدنمسق (دنالغیه) كنایج وقسا ماط یکیا نانلوارکذ

 «د یقاط یخجوا نالوا هدنمسق (دنالوول) «بولوا

 یه رص هایم میسش رب «یرهلوا یری وط هفرش ندع ۱ نالوا ی وط هف یش ۱۲۰ و رای ندرلضاط قاط

E TEY TOU YO 



 قوح رب یغوط هونحو لاشو ؛روبدیا لیکشت
 ۔ور) نالوا A كا كقاط و .رویازوا راهبعش

 .رد راو یعافترا هزم ۸۲۵ قم ك(والدآ

 (توفروه) «(دنالتی) هدنفارطا كف
 «روینل و ید رلقاط كحوک حوا هاب رلعسا

 رادو دنسواوآ و را ۶ هلا ۵٩۰۰ یرلع

 كني راغاطو ینلراط كايرو ما -- .یراهنا

 هنلکشت راهضوح كوو هننایرج راربن نوزوا قیعضو
 ۲۰ یرلهضوح كنبرارم كوي لا «بویلوا دعاسم
 یعافترا كنسیضارا . رویا زواج ییهرنمولک میرم

 یسیرنک | كنب رلربن «ندنفیدنل وب هدنتهج بع هجلشاب
 او کود هن ریکد لاش توقا ی وط دق رش

 قر هالشاب ندندودخ هژنلکنا رلنالوا بصنم هریکدو

 هدلم كلهزنم ولیک ۱۵۶ یر (دیوب) : ردینآ هج ور

 هزنلکنا هلا اح وقسا فرط یغاشآ بودی نایرج
 .اط (د ومول ن) یر (تروسف) . رو ربآ ینیدودح

 ۳۰ یرکص ندنایرح رب E هاب اعت ندنغ

 هک مار ویتالی مجلخرب عساو هدنلوط هرنمولیک

 هب ز زفر وک (تروف) نالوامدنک وا ثغروبع دا جو

 هزامو لیک ۱۷۰ هک «یړېن (یات) .رویدبا طالتخا
 كنسهضوح كركو هلوط درک ءبولوا یسارج

 (ییول ن) مردم وی لا تا و هجتمسو
 ب (ED ليما (كيرا) ادا «هللاعب ندنغاط

 وص قایآو هلیعسا (تراچود) ندارواو «روليکود هلل

 (یا) نالوا لوط هزنمولک ۲۲ «بوقیح هدر

 «بوقیج ندلوک وب هلیعسا (یات) هدعبو «رریک هنلوک

 روی دا

 (رب وممال) و

 و

 كنم رهش(ترپ) «هللای رج یرغوط هب یبونج قرشو قرش
 لیکشت جلخ رب هدنلوط هرتمولیک ۱٩ «كرهك ندنحا

 (ید) .رولیکو د هنیزفروک (یان) «هرکص ندک دتیا
 كلهرنع ولیک ۱۰ بان اعتندنغاط (ییودقام ن) یرېم

 هدنلاصتا یربش (نیدربآ ) «هرکص ندنایرجرب یلتعرس
 .داسلس نایپمارع یرهن (یپسا) .رولوا بصنم هریکد
 یرغوط هیلامش قرش «هلاعب ندن رلکتا ییامش كنس

 راغ) «هرکص ندنایرح كلهزمولک ۱۵ ٤ «قرهقا

 . رولیکود هریکد هدب رف (توه

 هدنهح یمسق ر كنلودح (این ودلاق) و یغایآ كلوک نالوا
 كنم زفروک (یاروم) هدننای یرهش (سنرونیا) «بولوآ

 .روسلکود هنچلخ (سرونا) نالوا هدنفرط جا

۹۱۹ 

 | لیسو هرد رار ناقآ هدنسیلامش مسق كنايحوقسا

 ق سا

 ۔اوس . ردلک د نااش هرکذ یر چ «بولوا هدنکح

 رلیک هد رب ز نکلا جد دود راز 5 نده رع لح

 كلوك نالوا بانه یرہل (یحول) : رد کذ نایاش

 هدنمح یسی رغ كنیزفروک (ا ودلاق) و یغایآ
 كن تن زفروک ( نر رول ) ندارواو هنل وک (هلا) «بولو ۱

 یر نو E رنحاح 09 ز تا ف ا

  E Eفال الو 2
 لاش «ءهللاعب هدش رق كنعبنم یرپ (دیون)و ندنکنا

 یرہش لوی كا كنایحوقسا «قرەقآ یرعوط هبیرع

 لقیش ال وط كب «رورلاب ندنحا (ووق_سالغ) نالوا

 ندنایرح كلهرتم ولیک ۱۰و ن ندک دتسا نا جحر

 نجاخو .رولوا بصنم هزفر وک نالوایمانمه .هرکص

 ید یراربش (قوت )و ) هدنررانک

 «قردقآ یرعوط هونج ندلاش یربن (تی) .رویلو

  ۰هنب زفروک (یاولوس) هرکص ندنایرح كل هزم ولیک
 رولیک ود .

 لاح ر صوصح هن رای دنک كس راه اح وقس ا

 ۳ شننکو 1 نیش هم ریصتم هدوا بسا راو

 د رک او یرلغا لیکشت+رلهلخ قاط

 و رب رد رادمک ندنحا 2 رال و 1

 .رویدا عدرا ید هنن رللوا خاص

 ) نوب ر رابمود

 2 غاطر كنس

 ص وصح هنن دنک هتسضا را ايح وقسا سس ا 1

 د دعم هد یر كريس نرو تبارغو تفاطل و نسح 7

 «بولوا ردف 4۰ یراکوبب دراوک و .ردرااوک
 .ول) یهدنلاهش تنجاخ (دیلق) : ردرلت رش یراهحلشاب
 (هوآ) نالوا بی رق هنلحاسیریکد هدب ریه «(دنوم

 «(نبش) یک هدننهج لاش «(سن) ندا تقبس یرکذ

 2 OO (یات) نک یرد ذ

 كب كنلحاوس ایچوقسا -- .یریازجو لحاوس
 لحاوس .كدیا یدلیوس ینغیدلوا یلیتنقیچ یلیت رک

 Ee قو وا كوي ییا هدن رک د

 هدنکهدلامشو (یا)و (تروف) هدنکهد ونح بودا

 لام یسهیقفرش

 -اوس .روینللوب یرازفروک (ج وترود)و (یاروم) ید

 كحوک «هدهسیغوب راق و وا كوي هل وا هدنس هی علح
 الشاب ندلاش «بولوا هد

 «(نرول) «(دنوس تبلسا) .(دنوسزییا) «قره

 کاو ءردرظ وی كا یرازفروک (یاولوس) و (دیلق)

 یخ دیره ریزج هیشو یرلنورپ .ردلماش یجلحررب یسپ

 ی ز اهد راعاح و رزق رک



 ق س |

 E AS رطن ر هب هطبرخ ران و «بواوا قوح كب

 .یدنلوا رظن فرص ندن رادادعت ندنکجهلبر

 «بونل و ید راهطآ قوحرپ هدنفا رطا كن ایح وقسا

 و ‹«(هداغروا) : ررمسقنم هقاط ج وا ريچلأس اپ رلت وب

 رادطا که دن زفر وک (دیلق) .یرهطآ (هدنربه) و اد

 كنایح وقسا .رارونل وا دع قم هقاط یصنحوا و ید

 ۷۸۷ یعوجت كراهطآوب نالوا عقاو هدشغو لامش

 ریغو قلایق یعوح كرلتن و .هدهسرویل وا غلاب هنیددع

 هحاسم لنعوج . راردکحوک كب قرەلوا نوکس

 كرادقم و «ب ول وا هزنمولیک میرم oes یسديعطس

 یکلهزاموليک ۱۳۸۷ «هداقروا یکلەرىم وليك ۱ ۰1

 -مزنم ولیک e ٤ هد رهه یکلە زد وایک ۷ نالا

 و ] OE هش را زج یزفروک دنیلف ید یکل

 [.هل روی ۳ مسا ثنب رب ره ند رلقاط

 یرلتهح قرشو ب وئح بویلوا درس ردق یساضتفا

 تبع OEE ندنسیل اعشمسق كنهریلکنا هحا وه

 قرشو لاش «هدهسآ لو اهد راروعاب هسا ه دنتهح

 لدتعم اهد شىق «نوڪغيدلوا طظ وف ندنراراکزور

 راق نیشیق هدنرالع عفترم ك (دنالغیه) زکلای .رولوا

 ۔اوس ك ر هلک ندن رف روک هقیسکم .رولوب هدایز زو و

 یتساوه كن هعطق و یتنقآ قاعص ندا هطاحا ینلح

 هرزوا تیم وع . روی وق هلاح رب لدعم اهد قوح

 ۳" دارفیتناس ینرارح سایقم یطسو هدینات نوناک
“oبول واهدایز قبوط ر .ردهح رد ۱ ء هدزوع و » 

 هدرادطآو ٩( 6 هدهرق قرهلوا یطسو دح یونس
 .راغای روغای هرنیلیم ۷

 وقسا س .ییورب عبامو تااویحو تالوصحم

 ندرار, قالبجو ندرلغاط قلایق یتهج لاعش كنايج
 « رد راو یه رظنم ر ربمآ نزح تیاغ بول وا توافق

 نالوا یشیعت رادم تکی كن اها هدن را رانک كل رهردو

 .زالوا لصاح یثرب هقشد نده اتو فالو رادقم ۲

 ید نیش دن الغيه یک هد ونح تكتسهووا (روغلع)

 اھا یسیفرش مسق صوصل العو یرارب قعلآ نکلا

 راسو یادغب «هبرآ هدنسهاس یتربغو نیس كانسیل
 هسا قرط رادل وصحم و تنم لصا .روربو تالوص#ع

 تصاراز هدن و هک دیس بت وتح نقد (دالو ول)

 قیف و لباق را ملخا «بودبا فر ردق ینیدل وا ەدەرىلكنا

 ق سا .۹۲
 .قوح كو ؛رویلیریدشیتب یعاونا كنالو سم نالوا
 .روینلو ر هبصق و رهش هاکتراحم و كوي

 | هلرلنامروا ترابعندنراجاغآ ماچ هلیتقو ایج وقسا
 اس ودلاق ) و رایلامور نکا بول وا روس

 ۱ «نکیشل و ثرهش هلیعسا اس ودلاق یانامرواینعب (ا ولیس

 و ا اروا یتاوا مونا
 سا كل «بولاق ربا زارب هدلم نانلوا رب تیعد

 هلی ریغ كتموکحو ؛ شمالاق یرتا الصا هدنرافرط
 .ردشمهمال ریدشیت نامروا ربارب

 هو روک هقیتسن اتسارب شل وا ا رحا هدنح رات ۱ ۸۷۰

 < ریغعص رب زا در e هدایح وقسا هدر وک ذم حرا

 ۱۵۱۲۱۳ و هلک رخ ۱۸۳۹6۲ ماننا ۸
 قلاب نیس هدرلرم و هدلحاوس . یدیا راو زوم وط

 -اح قیلابو هلقلیعفیلا ید یمشر كنيلاها «بوقیح
 و هلس ر

 رمد هل روک ندعم یرلن دعم هجاساب كنايح وقسا

 روک نالوا هد-ةفلوا جارخا « بول وا ترابع ند

 .رد هدنتعس و هزم ولیک عیب 6 ۶۰۰ یرب كنب رل دعم

 یراداط هنا . ردراو ید یرلندعم نوش روق ضعب

 ردة وح

 وقسا س .یرایهذمو ناسلو تیسنح «یسلاها

 بول واترابع ندیشک ٤ ۰۷۰۵۰۰ یسلاها كنايح

 مسق كرادقموب د_ینمکح یسهیعیبط لاوحا كنيضا را
 هدتهح لات برعو لاش .ردهدنئهح بونح یسلک

 . رشود یشک ۱۷ قم ۲ هنشاب هزنمولیک عبر هسیا
 ندهیاپرآ ماوقا یسالج ردقهنره هعیسنج یاهاو

 هبهقرف کیا قازوا ك یرلهیسنح تبارق «هدرلهسیا

 رزنکا كن رام قلغاط ىع كدنالغیه . راردمصقنم

 نکاس ,رنسق قع لامش صوصخللا ىلعو هدن رل فرط

 لاها كني رغ یاب وروآ نوتو كنایج وق سا ران الوب

 (لئاغ) «بولوا ندشماوقا ( تلک ) نالوا یسهعدق

 (هدنال ربا) و (لاغ) هییساج رلنوب . راردفورعم هلیسا

 زآ ك ید یرلناسل « بولوارب هلسهیلصا لاها

 لاو هدنرلتهج قرش و بونج كنايح وقسا اور

 هن 9| ران انل و نک اس هدررب نالوا یدمو روم

 ندنطالسخا ران وسقاص ولغنآ و رلیل هقراسعاد هل رلتلک

 ات اه اه
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 قس |

 -اسل «بولوا بوسنم هنتیسنج ریلکنا نالوا دلوئم

 كب ندهح ریلکنا نلیللیوس هدهزنلکنا سفن یرلن

 شمریک هیایچوقسا ندمرکص رلتوب . ردیلقرف زآ
 بولوا هدکشارتکتو قرت هک دیک «هدلاح یرلقدلوا |

 یدنک هه دنیک رالئاغو ءهدکعا هبلغ هبهیدق یلاها

 . ردهدکمش ریلکنا ءبودیا شوعارفو كرت ینیرلناسل

 ناسل یلاها نالوا لوغشء هلقلناپوج هدرلغاط زکلای
 هلیناسل لئاغ هدلاحره .رردهدکعا هظفاحم ینیرلع دق
 زواحج ی ۳۰۰۰۰۰ یددع كسوفن نالوا ملکتم
 وا یرلق رف ید هحایس كموق ییاو . ردهدکمهقا

 ینامولحاص هلوق ایو یراص یغوح كراریلکنا «بول
 یسزتکا درلاناغ « هدلاح یرلقدلوا یلزوک یراص ایو

 هادو قالخا .ردرلمدآ یزوک هرقو لیحاص هرق
 نالا ریئاغ « بونلو تنیابم كوي رب هدنرانب ید
 -اخ هلاق ندکسا دراهلیبق وو ءراردمقنم ,رلیبق

 هنبرلیدنک هدیرلتخایق . ردراویرلسپ ر بوسنم هرات ادن
 ینیرازید «راربکناتسف هصرق ع ونرپ «بولوا صوصحم
 رب نیم هلو سورخرب هنیرشابو «رربقار قیحا

 ناتستورپ یسهلج هجهذم .راروق یایلق كحوک عون
 .راردمشنم هنن راهعش فلتحم كبهذمو «بولوا

 هرتلکنا د یسهعطق ایح وقسا -س . یناهسقت

 « بول وا مسقنم هراقاجس غاطرب هيما (قلت وق) یک
 ةحاسم كتير رهو راقتوقو نالوا هددددع ۳

 كنب رلتسوفن یرتآ یربآ ) ردپنآ هچورپ یسدیعطس
 : (.قدمهلوا سرد هقیتستاتسارب یی راد هن رادقم

 قلتنوق

 (هدنبونچ كنبرمم تروف )
FP REEووفتیلنیل  

 غروبعدا غروبعدا ۴
 نوتغنیداه نوتغس ٌبداه 1

 والنییغ رم یه رج

 عروبدج غرویسمفور ه٥

 قریکلس قریکلس 5
 سلبیپ سلییپ ۷

 سیرفم ود سیرقمود ۸
 تحریدوقربک تکریدوقرک ۹

 نووتقیو نووتقیو ۱
 ۳1 و و

 ورفل ر ورش ر ۱؟

 قران ال قرانال ۴۳

 ۱ یسهیععسٌةحاسم یزرک م

 ق سا ۳۱

 ( هدنل اش كن ره تروف )

 ۱۰۸ غنیلرتسا منیلرتسا ۶
 ۱۳۹ ناناقالق ناناٌمالق ٥

 8 سورنیک سورنیک ۰
 ۱۳۵۹ دابوک فیف ۷

 N رافروق (سوکنآ) رافروق ۸

 2 نواهذوتسا نیدرافنیک ۹

 ( هددنالغیه یطسو )

 or یاسنور تو ٣

 ۹۹ نوت رابمود نو رابم ود ۳۱

 .A te یرارونیا لیحرآ ۲۳

 ۷۳۹ 2 ا

 AS نیدرآ نیدربآ ۲

 ۱ ۷ فناب فذاب ۵

 ۱۳۷۹ نیکلا (یاروم) نیکلا ۰
 EES نریان نریاا ۷

 ار سنروئنیا سنروئیا ۸

 ( هددنالغیه یلاعش )

 ۸۱۹ ۱ ا ۱۳۳ تک لاو
 یترامورع یرامورغ ۳

 > A۸0 چ ونرود و 0

 1 A قیو رسنا ۲

 El لا وذ رک هدافروا

 ۱۳۸۷ E دنالتش ۱ 4

 دوی قوحرب هدایحوق-ا س .یراهبصقو ربش
 1۷٤ ۰۹۵ یرلکوس كا «بوتلو رادبصقو ریش

 نالوا یکم یسینکیاو ءووتسالغ نالوا یسیلاها

 . ردب رلرهش(ع روی دا)نانل وب عماج ںی یل اھا دا

 نر ۱۰۰۰۰۰ ید كنب ارش (نیدریآ )و (هدنود)

 .ردراو یرلس وشن هدایز

 - کم ہدایچ وقسا س .یتراض و عیانصو یراعم

 «ع روبعدا ووقسالغ «بولوامظتنمكی یسهرادا كبت

 یونفلاراد ررب هدنرارهش (سوردنآ تنس)و نیدربآ
 ,هناهنک ءبولوا یرلبا كب ینوتفو تایدا .ردراو

 یرا هاب تاناویحو تانان .هاخدصر «هناخهزوم

 هدتکلم و و د دعته یسدلک تاسیس وم ا

 قوح كي . ردشتشتب راقل وم كوپ یک توقسا زتلاو

 .رونلوا شن خدهنوقوم لئاسر یلعو یتفو رلهنرع

 هربت «بول وا هدکعا قر هک دنک ید عیانص
 (تالآ لوم لد رمد هل اج وسلم عاونا ندکیاو كونو

 دوی یا و هد و وتسالغ رادنیک اهو هع وم تاوداو

 .بول وا ووقسالغ یی راح زک رم .رونلوا لاا هدرارهش

 رلن ايل مالغاص هدلح ا وس یزک | یخ د كن رارهش کید

 هد رال ان و رلل وک ٤ رار حاص دتنافس راس او هدنحا



 ق سا

 یاجارخا .ردب رازکرم تراجت ینلج ,ندنراقدنلوب
 ریه د «یروک ندعم ها هیعانص تالوصح رو ذم

 هدیع كلام راسو هوهقو یاچ .ردن رابع ندناناویحو
 د «رونلوا ارحا تراحرب اوب ید ندننالوصحم

 ددعتم هدننی رارهش كویب «بولوا قوچ كي یرللوپ
 «بولوا قوح ید یرالودح یک یییدنل و رلطخ

 یرفروک (تروف) هل رفروک (دیلق) یرب ص وصل الع

 ان ودلاق نانل وا 5 هدن رافو ید یربو ماد دوو

 حطق هنایرب ندای رب ییهعطق وب «هرزوا قلوا یلودح

 ید كرال وک هلرارم .ردراو یلانق لوب ییا ردا
 .ردشفل وا غارفا هلاح رب اص هنافس ریس یژثکا

 کسا لا كنايحوقسا س .یسیحرات لاوحا
 نوش رایل هکینف کسا هلتتسانفوب ةتولوا (ناب )یک

 -رصیق رایلاعور .یدرلشمرب و ینمسا (نویبلآ ) هب,زنلکنا
 دلو رام ۱ ی و هدننامز ییاحوشف در

 كنایج وقسا «هدن رک دتبا عت ییزلکتا هدنن رف یجکیا
 یرازفروک. (تروف) هلبا (دیلق) ینعی نسیب ونج مشق

 «ك رو دناطبض ید نسق نالوا ردق هخزرب ی

 هدنلاش روکذم دسو ؛شکح درب ندراوید هداروا
 دل رلیلامور .یدرلشغا هیعست (ایودلاف) یرارب نالاق
 یسیلاها كنان ودلاق .هرکص ندقدلوا لدبم هفعض یوق

 سفن ینیمب (ایناترب) هلزواحم یدودح رل (تقی) نالوا
 یعنشب تیابن .یدراشمالشاب هکقا تراغ ییهزلکنا
 کرک ندهزللکتا رلیلامور هدنلئاوا یدالسیم نرق
 نک هایحوقسا ندهدنالربا هدهرص وا «بولوا روبجم

 ته وک 7 صوص هنب ری دن ک ید ۳ (توقسا)

 ندننابعش یتما تلک اساسا «ندنرلقدلوا شغا لیکشت

 شخ هیمس (ایتلاو) درلیلامور موق ییا وب نالوا

 راش |طیض ید ییس وح مق كنايح وقسا یرلقدل وا

 ETE سش یی ر (نوترب) تقو وا .ید

 دل وا ب وسم هنتدسدح طور ج د ST « یس دق

 قمروط یش راق هر (تقی) هل رلت وقسا «هدلاح یرلق

 :یدرلشغا توعد 5ا یرلن وسقاس واغنا نوعا

 ر (تقی) هدنط-اوا یدالیم نرق ىج زوقط ا

 وا ا دیس اح وقسا و ۳ وقسا «هاکمک

 -ریاکنا 5 وہ یعاد ناه رلیل ایح وقسا ی 7 ندتف و

۰ ۴ - 

 ۲ E تا ةت ودل و هدذل دام و A راع هل رل

 ص, هرتلکنا هنارولا بسح نارد ایجوقسما هدنح ر
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 ۱۷۰۷و ؛شعشرب هزنلکنا هلیا ایحوقسا «هلکمک

 رد را |

 3 نا ۱

 «قردللوا درح وت لوتس کلم یا ۳ هدنخح رات

 هکمشل ریلکنا هن وک ندنوک رایلایحوقسا یرب ندنقو وا
 ایحوقسا هدب د اليم نرف یینکیا نوا . رد رلشمالس اب

 عدوا هد ۱ ۶۳۷ و ؛شغ وا مش هراقلت و

 .یدیشغ وا ذانصا ا یرهش

 ۰" ی بهش ۱ را راکت او 011۲۵116 1200856) یی ۱۳
(Nova Scotia oxic) »* 

 ۱ یاشمآ
 4عطق (نوینیم ود) نانل و هدنلا كىەرزىاکدا فلاش

 قرش هرو ڪڪ دم تکلع هک ردیمسق رب كنس هعسا و

 ا لامش «بولوا هدنن ر وص هرب ر> هیشس رب هدنف رط

 EY ی ودح قرش 4 هاب زفر وک (نارول رز ال امش

 هب ه رق .ردطاح و دودح ها یسالطآ طیحم رح ید

 ہدنل اش 6 بول وا ط و رم هلتح زر 1 قاعوق

 هلیس ه رب زج (نوترب تاق)نانا وا لو قم اکو و ناتل وب

 ها ۰۱۲ و لا ضرع ۷ ها 6۳ ۲۰ راز

 یتماقتسا . ردعقاو هدنسهرآ ییرع لوط 1 ۸ 1

 «هرزوا قلوا یرعوط هی رع بونج ندیفرش لامش
 EWS رار ها هطآ روک ذم رد هاش لیطتسمر

 یساهاو هزام وایک نو O ۱ ید و یطس

 -وا یرپش (سکافیلاه ) یذکم . ردیشک ؟ ۷۲ ٩۰

 یدنرویلسو روسدس و «لوب رويل «سیل وان آ «بول

 یعاط جت تكح هدىا زواحم یهربم۳ e یعاقت را

  یناوه .ردقوج یخدیرلیاچ و هردو یرللوک .ردقوب
 ی دانم یا ثرد ح وا اب رنکا «بولوا قو وص نیشیف

 هطاحا هلزو ید لحاوس «یک ینیدنل و هدنتلآ راق
 صوصلا یعو لدعم یساوه نزا ءهددس ر وثل وا

 «بو دیک یرلیا كم یتعارز . ردل ز وک كب یر رام لوص ۱

 یتنالوصحم عون ره كنااوروآ ید یعارپوطو ملقا

 یالوصحم لیخ «ندنشدلوا دعاسم هکمردشیتس

 هلرانام روا یرارب قوچ رب كنهریزج هبش
 «یتلیح ودوا ی دیمسقرب كتسلاها ندنعیدل وا روتسم

 -وا لیخ «بولوا لوغشم هلیلاعا یکو کالیح هتسارک

 وا اشنا یافس قوح كو «جارخا هتسارکو نود

 «یکینیدلوا ییا كبو قوح كب یروک ندعم .روذ

 ۲۰ تسلاها ..ردزاو ید یرطدعم نوتلاو ریمد
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 ق سا
 ید یرادقم رب بیرق اکوا «بول وا یایحوقسا ردق

 «نمهن ارف یروصقو یمدنالربا یسدس رب « ریلکنا

 . ردهریاسو یبحشز هل ر «یلکلف «نایلاتا «نالآ

 نایتسابس) هدنسیدالیممی ران ۱۹۷ ایحوقسا یکی
 یلکیدنو هد ٤ ۱١۲ «قرهنلوا فدک ندنفرط (توباق
 كنسهیلصا یلاهاو «ترایز ندسفرط (یازارو)
  یدیش وا هیمس دلیسا ( ایداقآ ) یرلفدل وا شقاط

 ندنفرط یرارحاهمزسنارف نانو هدهدانق هد ۸

 رب ندنفرط ناژ یحرب هد۱۱۲ ۲ یقردنلوا ناکسا

 کی) لساف و و ,ناکساو مازعا زابل وقسا ماط
 هاکو هسنارف هک هدع .ردشفلوا همس ( ایحوقسا

 توا هدنع رات ۱۷۱۳ تیاپ و هب زیلکنا

 شفلواد۵ رت هبهزلکنا ًایعطق .ندنفرط یول ی درد

 r نالواعبات هب هزیلکنا هنب هدنح را ۱۸۱۷ و

 .- ردشلوا لعاد ساق یه

 . ردعسقنم رفایس
۰ « ۱ )Scordisques(هدنلبامو ر 

 A 7 تب ۱ قسادرومسا
 دن وج تهنوط ها هوا وا

 ون نکاس هدنرافرط هیرصو هنس ول نعي هدای ونا

 ردقهن رلف رط لامش كنيک ارو اینودک ام هدعب «بونل

 اور هد راب ۷۱۳۵ SN SE یدرشغا

 را تل وا بولغم ندنفرط ( سوی وقسا) ندنراراد

 هاب | (نوتاق) سولس وق هد نګ رات ۱۱ ۶ ء هدهسد

 .یدرلشتا طیض ییایحالاد و « شل زاغو ییرکسع

 روکسو هنف رط هب وا كنهن وط ندنف رط رایلامور ه دعل

 ۱ یلصاكم وق و . رز دف هل یرلعسا اهدرب كرد

 هکلبو ندینایرآماوقا هن «هدهسیا لوه یتیسنجو
 . ردلغخ یسوا ندنسح ۲ والسا

 وفسا 1€ هطویاپسا و 1 150011۵1)
 د ردام كنايناپسا E لا 4

 6 قرهقآ یری وط د قرش لاش هدعد و هد رع لامش هدا لاش هزم ولیک 6۱ كد ردام و هدنکلایا

 ند ( ایبمول وق ) ی هنایوغ نال وا ا كنەرىلكنا و ۱

۹۲۳ 

۱ 

 اب بو وا دیص كح وکر عقاو ا تغاطرب

 را . ردر وپشم هلی ارس (لای ر وقسا) روس و

 | ندنفرط بیلف یجکیا هدنخرا ۱۵۹۵ یارس

 و لوم ندناط 5 قارمع راص 3 یرهنل وا ات

 یواح « هلیتماسح < هدهسنا | رعم ند هب رایعم ٽراهم

 ضعت نانو هدرازبسسانمو اسلک و راود یی دنل و

 ك س ۱

 بنک قوجرب صوصا لعو هلرللکیهو مسر روهشم
 و ۰. رد روبش هلیس هناختک نالوا یواح ییهیع

 هسنارف یرتفدا كلاب یا بک دونحوم .دناخنک
 ندنفرظ(ع روب رد)ویسوم ندننویقیش یالع ربهاشم

 یدلج یحنرب هلبیرت قرلوا یواخ ییهم زال تاحاضیا
 خرا ۱۸۸۶ «یرهلوا بکرم ندهفیص كوي ۰۵

 كيارس روکذم .ردشغل وا عبط هدس راد هدنسید الیم

 كني رلارق اینابسا هدهرتادرب كویپ عقاو هدستهج رب
 اتائسا < روینلو یرارانم كنساضعا یرانادناخ و

 .راری ری هدیارسوب یرابب كوص ایرثک | یرالا ق
 هدنئا ودناتسراحم وایرس وآ (152616)

 نالوا یزک م كنتکلع 1 ووالقسا) كسا

 یعی هدننیع لحاس كنیررمن (هوارد) «بولوا رهشرب
 كلع یتیدل وا

 رب رہش .ردعماج ییلاها ۱۷ ۲۶۰و عقاو هدنن رق

 هدنجا كن هعلق یرب «بولوا ترابع ندهلسح چاق
 لزوک حاقر ءیتکمر وب د یزازوید

 . رد راویترراجت كاشیاو یس هينا

 «بصنم هبه وط كرلنوبو هدش ونج

 «بول وا رپشرب یکسا
 . رد (ایس روم) ی < دق مسا

 ۔ریاو ایچوقسا < ہرتلکنا (85ا) 1 فلا
 .رویلل وب ج حاقرب هما وب مدت

 داده مد زا وح نا هدقا ۰

E ۲ 7 ۱ فاکسا 
 « یدیا راو هیحان كوي ییا هاب رسا نیت یا
 لس ءا وام هک
 بارخ جد

 رل و هلی ار <= كناورپم «ه رکص ند هیق وه

 ( یناکسا) ندهیحان ییاو .ردرلشلوا
EYروهط ریهاشم ریاتسو لع قوح ۷ فو رعم  

 . ردشعا

 کس هدیونخ یاةشرمآ 0
nایلب زارب كن (هایوغ) . 

 دا ندنغاط (نآ وقارآ) هدنسق نالوا هدنلا كن

 رحم 3 هرکص ندایرح كل ەرە وليك Vise «قرهربآ

 . رولیکود هب یسالطآ طرح

 كن زاغوب لویناتسا (56012»]) ۱ رادکسشا

) 
 رەلوا هدن_هسس راق ل وییأتسا

 و ا کھ 5 ص ص

 اف 0 E لوطااا 3

 و پر سود «بولوا ریش ب مقا



 دل سا

 هدعقوم رب لئام هدن رکنا كنغاط هاچ . ردهدقفل

 كي ینەرظنم «بولوا عقاو هدنرز وا كت هب جاقربو

 هلراحاغاو راهجاب یسرنک ۱ كنراوا . ردفیطا

 ۲۵ «بولوا هدنرهدار ٩۰ ۰۰۰ یسیلاها . ردطاح

 «یسهچد ۰:۷ هلیف رش عماج ۷ ع و ردیقنع هل

 . رد راو یسهناخنکسم ,دربو افشلاراد رب «یسشراچ
 هدلاو « هلکسا یرلکویب كا كنسهفرش عماوج

 هل رل فرش عماج قصه "هدلاوو همش زاآ رک

 رادکسا . ردیعماج ثلاث لس ناطلس یهددییلس

 كلدشود ع ورب لزوک تیاغ ندکسا هلیمات یسهمناچ

 یخد رازب لرب هلرلشاق كږپا راس یک یفیدلپای شاق
 ORE هلو نوا مس
 هل كلوا ل ریمرس كرلنا و راک ندا دشدمآ ها رع

 جم تیمها یلیخ
 كراع رادکسا ,ندنشیدنلوا ارحا رحم رلتراحم وب
 یه راه تسمه و ا

 هن نکا ینوشراچ . ردشع ا لاقت

 . ردصوصحم هننااجایثحا و

 دکلشیا لیخ یرازا
 ندکی سەب راس تیبها یکسا كرش ود یدیدع ردق

 ردلومأم ی ابحا
 « بول وا ی نک ی م قلفرصتم رب قم هش الو لوباتسا

 ییراضق رلهطاو لائرق «هزوکک « هلیش « زوقکب

 ىج زوقط هجتايسقت دیدلب

 هدن وک کن وکو «هددس دنا راو یس هر

 هل وبات شا سفن
 ا: رادکسا س

EOE 
 هدادغب كنلو رمد یلوطات ۲ .ر

E هشاما رهس EES ۰ 

 اد : ردعماح ید

 لروغلب و هکاعاج هدنتس وا كرادکسا : ردشفوا رابتعا

 اطر یواح یرلهیفیصو یرلکشوکو هچابو غاب یک

 - ازم كوي رب هدنتهج ییرع بونجو ؛روینل و رادبرق

 «بولوا ولم های رلجاغآ یورس هک + روینلوب ناتسر
 .رون روک یک نامروارب عساو

 وسی رخ) یعیدقسا «بول وا رپشرب یکسا رادکسا

 « یرهش نوتلآ» دوخای « ریش نونلآ » ینعی (سیلوب *
 هدناور رب « بولوا ینالتخا هددیعس هجو . یدا

 ات ندنف رط ( سسیرح ) لفوا 4 ( نونع اغآ )

 انا یرلتیبلاغ رلیاربا هدناورر رکید ؛نوعغیدنلوا

 رو كراراوج و یا هنیزخ رب هدرپش وب هدنس
 یراک دنا ظفح هداروایرلنوتلا نالوا لصاح ندنرلیک

 بوغ كشنوگ .ردشفلوا هیعس دلمساو ءنوحا

 هی هل وب ندکنر یراص ییدربو هرهش وب هدنشاتبا

٤ 

E 

 سا
 سر e یسا یف

 هینیطنطسق سناریپ هد-عب «بولوا مهم اهدو كوي

 یجنبا

 مجد (سناربب) هدع دق نامز

 سیلوپوسیرخ عیطلاب <« هدنکیدویب هلیما
 لر ند تیم 9 دل تک ؛ شلاق ه دهحرد

 . ردشمالشاب 2

 : ردم اھ واک ۲ یی هحو زا یینکیا و و

 زکر او تیالو 4 را |

 حوا كنب رهش ه ردا و هدنساصف

 سیل و وسپیرخ هدعد

 ی۶ل لوص تان ا هدنسیل امش ںی ردد تعاس

 ۰ رد هب رق رب كح وب یکم هیحات عقاو هدنف رط لامش

 . ردن رع لند هب رق ۸ یسهیحا روس

 ییعی 88456-12251 ىلصا (×Esse( نا

 7 هژیلکنا . رد « هسفاص قرش »

 لب ریکد لاعش افرمش «بولوایغاس یتعی ینلتن وقر

 و (دروفدره) غ « (جخرساق) و (قلوفوس) ًالاش
 طاع هل راقلتوق ( تنک ) ید ۳ ۶ ( دیم

 هلل رم ( هسیمات) نداضق یکهدنن ونج

 ینیدلوا هزتمولیک ۷۰ یضرعو ۸۰ یلوط «بولیرآ
 یکم .ردراو یسلاها ۵۰۰۰۰۰ ایر .هدلاس

 ۰ رددودحخ و

 «هد هسیا قاقاطب یتهج بونج .ردیرهش (رتسج ولق)
  هبدرتسا كنب رلاحاس .ردقوح ییاناویحو تابوبح

 .رد رورشم كبو قوح كب یر
 o jS (Roy. dQ Essex) | ینلارفس 5 ا

 نح (ایخ راتیه) هلیتقو هد

 تاموکح نالوا شا لکشت هلیمسا هعبس تاموکح

 ی ید هواوی کن هقفم
 مق كفلتتوق (دروفدره) و ندنرلقلتنوق (سکسل

 یرهش هردنول یزکرم . یدیا ترابع ندنسیبونج
 سسأت هدنخشرا ٩۲۹ كدالسیم قللارفو . ىدا

 [.هلیرویپ تعجارم هنسهدام «ایخ راته»]
 ییا كطاطسفو هدننهح رصم دیعص ۱ ا

 . یدیا هبرق ر حرفم هدندعب نوک

 قوح یە رفو ناورم ن ززعلا دبع ندهب وما كولم

 هدارواو «یدردیک قوص ك نوعا جرف «بووس

 شوط هداروا كياسوم تار

 ینغیدلوا هاگنرابز تنماقم « بول وا یوم ینید) وا

 . رودیا 3 یوح ت وقای

  Keهرق هدنش الو سا وپس 0

  7اضف هدیج كنغاجس قرش

 .ردشقعا تان و

 كنيم

 " س كنسفلوا لیوح هرادکسا ین



  E A Oهو 0

  9طور و

  ۱ ۲س 1

 نداضف نکرم هدنتهح ع لامش كناضفو هدنس

 ردا ر ا
 ءاولو هدنغاجنسو تیالو e هک

 ومطسف و هد وج ناف كروکذم ) ۰

 عقاو هدنسیقرش بونج هرتمولبک ۱۰۰ (يرقت كنپ
 . وم رب طاح هلرلغاط بولوا هبصقرب یزکیم اضق

 .ردعقاوهدن رزوا كیاچ رب نلیکود هغامربا لیرقو هدعق

 «عماج چاق ر «بولوا ردق شک ٠۰۰۰ یسلاها

 اب . رد راو یاتسد رو یسهبرت و هناطتک «هسردم

 بلکسا س .ردییا كب یرهویمو قوج یراهچجابو

 هدننهج رغ بونج كنغایس ینویطسف یساضق
 بول واعماج یه رق ۱۲۸ هقش ند رک «قردل وا

 .ردراو یسیلاها ۲۳۰۰۰ «مرزوا قلوا اسم یسلج
 ماج ۱۲۸ هداضق نورد

 ۱۲ «یتکم نایص ۵۱ هر ۵ کت ۵ هناخنک

 یمرکد ۰ «ناءد ۷۲ ءماج۳ «ناخ ٣ « هن اخابد

 هیس وط هلیغاط شاق الاش روکذم ءاضق .رددوح وم

 یرعوط هبونج یرلوص « بولوا شلریآ ندنساضق
 نک هجیوب یدودح یبرع بونج كناضق « قرهقآ

 6۵ هسردم ٩ یعس و

 لیزقناریآ ندنتالو هرقنآ هجتهج وا یتتالو ینومطسقو
 قحافع كنغاعنس هیسامآ فرش . رولیکود هغامرا

 -اضق تخوت كنفاعس یرفنک ید ابغ هلیساضف

 «یکیییدل وا قوح یرلنامروا كناصق .رددودحم هلیس

 لتیک « بولوا ید یرللوک لزوط كجوک قوحرپ
 - را تالوصحم . روئلوا لقن هفارطاو جارخا زوط

 هزنک و یرهج هلئابوبح راس و هیرآ «یادغب یسهیض
 «هداعس یک یسهیلم تالو . رد رابع نور رب اتسو

 رد را ندنن بوق كو یک قاشوقو باروح

 بز کت تب اجرا جاساپ ید كيتش

 رهاشم كنءرلکنا (51661101) | ۰
 ۰ 8 x ن

 ۱ 1۰ «بولوا ندنسار یس

 هدن رل رات

 « بولو تربش هدنابوعه و تایل ره . ردشعا تاقو

 هد ۱ ۵۲۹٩ و «شعوط هد (دنالریم وک )

 و . هدلاح ینیدنلو بوسنم هنابهر ٌشاط یسدنک

 ندونو 4 6 شلیوس راعسا اک راع یس واسم تن هفناط

 ۰ ید شفلوا تیقعت یالوط

 لوس لا كايد (۸۱۵۵۲0۲۵) اد 3 € 1

 «بولواندن رریکت اهحرومشمداو

 كس | ۵۲

 رییا هلا بیلف یرادمکح ای ودک ام .ردروپشم هلکغد

 «بولوالغوا كن(ایبيلوا) بوسنم هنس رادکح نادناخ
 نالوا یتخغیاب كنانودک ام لوا هنس ۳۵۱ نددالیم

 .ردشعوط هدن ریش (الب)

 ۵ رکو هح وق رک «بورنسوک یسهداعلاقوف رادنقاو
 هدنشاب ۱ هدنت وبيغ كن ردپ و رک دح واکذو لقع

 ۳ راهظا هدکلم هرادا «هدلاح ینیدلوا
 ناسل ن .یدیشما

 9 رومشمیاش «بون رکوا ییهیانوب تایداو
 كب ندقموقوا نسهموظنم یلناونع (هدایلیا) ك ( س

 دو هدنیسا (سوخاهسیل) ادتا

 نالواییام رهق یج ر كنهموطنم و و ؛شعا ذلت قوح

 الساب هکعا تور قیبطت ED یو (شوالخا)

 روم مکح «نکیا هدنساد چوا نوا ه دجب

 اتاق رد یدنشع فا میدوت هنس هی رب دن كن وطس رآ

 یدیشم

 ندمو لوا یو هدر كرد را ییدشا هدنتیعم

 مزهنم هنشابیدنک یتیرواطرب كرليلهبئو ؛شهرات روق

 درلبلالبق .یدیشع | ح اتنا یتسلنارق كن هب را .هلکعا

 هدنشاب ۲۰ .هنرزوا ییافو كنبردب «هدنګ را ۰

 یرد .ردشمروتوا هنت اینودک ام هدلاح ینیدلوا

 «ءبودنا طبضرارپ لیخ ندراوشموق راسو ند رلینات وب

 هب رام رب یشراق هناریاو «شم | عیسون دعف دل وا ییکلم

  یدیشم هم هدنآت راسح «هد هسدآ شم ر وق ید ینجآ

 تنساصخ ییدلوا شعارق كييلف یلجک دردکسا
 یرلقدل وا شما بئاغ رلیانوب «هلکمل هزات ینیرادیما

 یایلاست ردنکسا هدهسیا راشمشیقلاف هدادرتسا یرارب

 وب .هرکص ندکدتبا طیض یتیرلفرط ضعب كايريلیاو |
 «بیرخ و طبض ینیرهش (هیم) < «كرەديا رکسعقوس هلان
 ۲۳۰ هلهحو و .ردشعا ےک جت و یلص ید ییهنن او

 «هرکص ندقدلآ هنسهرادا تح ینا وب نوت هدنحر

 -ا | یدودحو نالوا لود دوي لا كنايذ تقووا

 برح نالعا هنتلود نا را ناناز وا ردق هنلحا وس یلوط

 6۰۰۰ و هدا ۲۰۰۰۰ هدنحش را ۲۳ كرمدیا

 .اغو هیلو قانح «هل> و رحخ ند لب هل رکسع یراوس

 اک یا نان وکو “رو ص یل وطان آ «ك رهک ندنز |

 (م ود روغ) نالوا شغل وب ه دنتپح دیهانوک 0 ۱

 یح لی هنلوا لح ندنفرط یی

 ۳ کا اق یهدقعرب ر ومشم نالوا یو ص -رط

 وص هرف هدلاح ینیدل وا لر هل وا لخاد هس وس ۱ یو ر زدنکساو نیرقلا وذ E «ردنکسا كوي



 هل شا
 تدمر بول وا هتسخ هدب روصغآ «ندنفیدناقیهد رهن

 هرکص ندقدلوا یا ءهددسیا شعا ثکم هداروا
 ی(اراد) هدنن رق (شایآ ) یتع (سوسبا) هدنح را ۳

 هرلن ویو .شع وط رسا یتناداخ نوتب «كرهدیا بولقم
 اوسه روس هرکص ندتیبلا و .ردشعا هلماعم نسح

 نوزوا رر ینیرارهش هرعوراوتص هادلینط یک هدنلج

 (دردنکسا) ك رە هرصم و ه رکص ندهرصاح

 ردسق هریبک یارحت ینعب (ایبیل) انو «سیسأت یتیربش
 هی رولآ هد۳۳۱ هدنندوع ندصع .ردشعا لوخد

 ییاراد هدنن رق یربش (لیب را) مقا و زر ین

 هدنرارف اتنا ارادو هلکغا بولفم هعفد یصنکیارب

 «هلغفل وا لق ندنفرط یرلمدآ یدنک

 هکصندل وخد هنارفظم هلباب >اص كنا را

 ك رهدنا طط ید ل گر اوها

ESENنو  

 .ردشملوا ی

 نر مت ر

 -دناقارحا قیارس نارا كولم یهدربش و |

 «ناتسس «ناسارخ ۳ هدنناح وتف هدعع . ردشمرپ

 و .هددسیا شا طبض یخد ینیراتهج تارهو رب
 ؛قرهلوا تسم هلا زورغ یکیدسبا ثاربا كشرفظم
 ینسیطم ندنرارادرسو ؛شلوا یراط ریغت هتقالخا
 .یدیششود ندنتبمو رظن كنب ئ .دلکعا لتق

 افن ڪا هلکعا طبض ینتلود ناربا نوت هلهحو وب

 بولفم ید یرلیارول ام نوڪج بویعا
 لوس لا كناروا بلا لوخد هناتسدنهو شا

 یرلضعب رکیدو ؛شعوط ریسا ی(روف) ندنرارادهخ
 هدنلماكمک دبیرلیا اهد .ردرلشقلوا ماست های رارایتخا

 «ییالوط ندنتعاطا مدعو تعنام كنیرکسع «نکیا

 ترشع .هدنند وع هلا ,بولوا روبج هکع ود ی

 هرزوا قلوا یه كن و «بولیوق هتهافسو

 .ردشغا تافو هدنشاپ ۳۲۳ هدنح را ۳۲۳ دزلیلالبق

 دهعلو ردنکسا یدهسدا هبک (هناسخ ر) یمهحوز

 ۱ ناسک ی رک ردتقم كا هنن را راد رس بویقارب

 ر وهظ ك ولم فاوط اط 4 «كرەدىأ لص یف رط را

 ردنکسا یقردلواهنفالخ دل ررکناهح شکا .ردشعا

 وشروط هلو تاغ: یرارت ییدقیا طبق
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 هتي دم 02و ماوقا ییدتا طط. ضو شا سیس

 ردنا ه:)اصیا

 ندنف رط رلبرع

 اددم ءقرهشیلاچ هحالصاو راعا

 یش تنش وا هيم ننرقلاوذ

 را ۹۳۹
 ین وا كلام هنتون و نارا ايو هغو قرش هدتیاوررپ

 . یبوا ییا یک زوو كجان ییدیک ید هدتیاورربو

 .ردیسغل و | و هقشب یمور ردنکسا رلخ روم ضعب

 ود رد کسا «2 رهبد رد هقش» نی رقلا وذ ر دم شا

 اعدا ییفبدل وا نر و ندنس هعب ابن ك ولم ie كني رقلا

 و مسا (EN) شنا ردنکسا «هدهسا راهغ |

 رب جلوک یسلوا شقلوب رادکح رب یس هلا یننوب
 ید یکلرکناهح كنم رقلا وذ ¢ 1 ینیدل وا اعدا

 ریگناهح ر هاب وا ندنع «هدلاح یدل وا روپشم

 كولم زد دن ره ردد م والعم هک رات یروهظ

E 3ل  

 یراک دا دالب 2 ردق هنیح ات كنسيضعب نددعباب

 «بویلوا تشم هل رات رلتناورو «هدهسیا یورم ید

 یر ندنکولم نع هسلوا هسلوا .رددنلیبف بافارخ

 هدو ذک « ریلیهلوا بقلم هلیبقل نینرقلا وذ ید
 ریکناهح هدلاح ره . رد ورم نږ دل وا (ءام سلا ءام ن رذند)

 كني رقلاوذ نانل واتیاور یکيدتيک هنالظ هدنقح ونال وا

 نیا .ردبرق اهد هلاقحا یسوا نینرقلا وذ ردنکسا

 كل نیخ روم مظاعا یک ادفلاوا «نودلخ نا < رثا

 (یور) ا . زدوب جد رکف یک دشا ما زنلا

 یسیدنک «بولوا طلغ ید یسغد (ییاو) ایو

EBTیکسا < ىدا  AA EE EBS 

 كنب له عطق ایریلیاو ریپا «بویملوا ینا و ایو مور
 ناسلمه و سنححه هلیسهعدق لاها كغلدؤانرآ ین

 رانا یدننک كرلینات وب و هلخحم رات یراقدلوا

 وذ ردنکسا هیلع ان

 هدنعب دل وا شفل و بوسم هنتیسح دّوان رآ كنو رقلا

 شف وب
 . ردنه ربمو تش هل راهم دق

 ) اود ام » و « قلدوا را »] . ردق و ههبش ِِ

 [.هلیرویپ تعجارم هنیرلهدام

 لود نارا كنیبنجا رب" هلی یرلخ روم ناریا
 «ك رهدیا دع نیش نوح راسنح یدنک .ییسغا طبض

 كبيلف نالوا

 شاد رفدبا اراد هيلع هان و «یغیدل وا دل وتم ند ريق رب

 كس وقلیف باراد ایوک .رار ودنا اعدا ۳ رلقدل وا

 ییرمق كييلف ینعب

 شم راو ها راد یهاش نارا لاو کا

 یا «هرک ص ندک دا جوز

 رقو ؛شعا هداعا هنیرد «بواشو «ندنغیدق وق

 شلاق هک هبا

 .رد رز روص و ید هد همانهاش .شعوط ردنکسا

 , ردق و تحاح هب اب یتشدل وا نالا یو كناعدا و

 هدنن د وع هند زب یرد «ندنعب دل وا



 تهحارم دن . رلهدام ( رد کل آ »1 | ردن

 [. هيرو
Eیورو ثاکنل روت (دس ازرم) ۱  

 -وا لغوا كيش رج نیدلا عمو

 هدغاب هرق یدح هدنس رعه را ۰ ٩ « برل

 «هدلاح یتیدلوا جت 2 یسدنک «نکیا هدقمالشق

 ردق هرغاکو نتخ «بولوا و وام هناح وف هد اشک را

 هنکلیلاو دنواېنو نادمه هدنندوع و ؛شقا كلام مت

 -وقروق ناکرت فسوب هرق هدهسیا شف وا نیت
 یردارب ناناو هدسراف «كرهدیا كرت یاده ندنس
 یکاح دزب ندنفرط كنوو «شقک هنناپ دمع رھپ
 -اص «هدقدنلوا لتق دم ريب یردارب شل وا

 لطبض ید یناهفصا ًابقاعتعو یزاریش هک یک

 یک هدنح را ۸۱۷ «هدهسا شتا ررش هدرلاروا

 . ىدا

 نالوا عقاو < ندنکیدتا نایصع یراق هخرهاس

 ازم یردارب هدم

 هرزوا كا طبض یاهفصا «قاشالاب هلا | رقاب

 «هددس راشع ر و هنی رزواكنازرم مس ر یردارب رکید

 .ردشفلوا لتق «بوشود رپسا هن

 | نکب ردنکسا و
 « بول وا مر ۰

 - ريم هاش ندیا لاخدا یالسا ند هتهروکذم تکلع

 ناطاس یراب هدرا ۷۹۱
 LESSEE بولوا فلخ هنن دلا بطبق

 كنیرودنه دربشکو ؛ سیروس مکح ردق هنس ۳

 . یدیشع ود رسا هد برام

 ا
 ریست ( ناطلس)

 | یتیسیضع هلتسکش ینیرلتبو بیرح ینیراهناخب قوجرپ
 «ندنفیدلوا قفوم هکقا لیوحم هدجاسو عماوج

 . زدشوی تپش هلییقل نکشتپ

 ندنفرط هجرت بحاص «هلکعالوخد هناتسدنه كل

 هدنح را ۸۹

 - رو ودنا كيوب

 . یدشل ردن وک راه ده ضعب هنسیدنک

 حدشن احب هاش ىلع یلغوا «بودا تان و

 ۱1 كب ردنکسا

 امز دنا تاح وتف یک هدنلیا مور «بولوا ینو زس

 سن ر هدنتهج EE هعقا) یه اب ورق هدقلد وا را هدنن

 ع ورم

 .ندشل وا ی

Scanderbeg )لا )  

 .ردیلغوا كن (ییویرتساق نای) نانلوب
 . ردشغع وط هدنح رات ۱۱ ٤ هدشاورر و

 ضع یرد كن هجرت بحاص «تفو ینیدل وا تای

۳۷ 

 | دق رک ای و جروج یی سا

 دل س |

 یرلترضح هیلاراشم «اشدا «هلفلوا شا تعاطا

 وب تساف نا «ءرزوا قلوا نماض هنماود كتعاطاوب
 هب هب رد ءبول آ هلیشرط نهر یلغوا نوب

 .ردیکحوک كا كرلن و ك ردنکسا .یدراشمریتک

 كهاشدا ترضح .هاغلوا روسحو یذ هداعلاقوف

 نالوا یسنعحه .بولوا رهظم هنتبمو هجون رظن
 وی هيس هلیما ردنکسا امیشت هنیترقلاوذ ردتکتسا

 هرات رطح ينات ناخ دمع ناطلتس هدازمشو

 بصن یکب یاجنس هدنکید ویب
 تلود هد رلفرط او هدهاشس

 -وا عقاوو ؛ شه ون ه دنس هب رکسع تمدخ هبا هلع

 تراهمو تعاجشو تراسح هداعلا موف هد راهب رام نال

 3 ها
E sê | 

 .یدشفلوا هیرت ربارب

 «ددیرص «قدهلیرویب

 هدهح رد رب یتلاسب و تو . یدیشمرمس اک هب کسو

 نلک هنناحتما تراسجو توق ندفرط ره هک «یدیا

 هزرابم هدیهاشدات روصح یراق هرن اولې قوح 7

 .یدیشعالوا بولغم E ٽقو رب 3 «بودنا

 «بولوا هیاعع کال اع ریمض یکم هدنناق و تنی ردب

ESEوا كى  

 كنشاد رق جوا هدنند وع بوال و هدن رفس ماس ہ د٥ سص

 كى سا ىدا رح

 كلم ا رکا او كتر ندن راردارب هدننافو كس ردب

 ساو ؛شلردنوک ظفاحم 5 هراصح دا

 قیرلق دلوا شعا تافو

 ندف رطرب «نکیا هدن راظتنایسغل وانییعت سن ر, هنو روم

 ترودک ی یانو كتب راردار ندفرطرب و یسمامهل وا لئاناک وب

 تسحتصرف نوجا قچیاق «بولوا بجوم ینیرطاخ
 مقاو هدن_سیدالیم رات ۳ «نکیا هدنسوح و

 وب هدنتیعم «نکیا شفلوا قوس هند هب رام (هواروم)

 یک هد راصح هقا و:«رارف هل رد وان رآ رادقم رب ییرح نان

 دشاد|د زسا یتکلم كس ردب ءك رهدیا لافغا یطفاحم

 هردو یراسنرب رکید نانلوب هدقلدوان رآ «هرکص ندک

 دان رآ نوت ینیدنک «هلت وعد هداحاو قافتا ینیرلکب

 .دنوک ندنلود فرطو ؛شقیناط یو ر كل
 تاماکعتساد رلعقوم و هلیس هيب رح تراهم هرکسع نلیر

 .یدیشلعبهروط یشراق تقو ییخ هلیعد راي یسهیعیبط

 اباد صوص العو یرارادکح نایتسرخ كناب وروآ

 7 یش راق هرلیلنامع تکی O 09 ناتسراج هلا ۱

 یجدقاشا «بویهروط یرک ۱

 ندیتعرب و قیوشت ین کچ « هم هر تح هل وا نینهآ دس

 4 رللتامگ «هدهسد رلشخ ا

 ؛ندن رک دم هدنا تراسح هب الع یشراق هنن وطس



 دل سا
 ریس ندقازوا « ءرکص ندقدقوص هشنآ یب زدننکسا
 ییات دارم ناطلس كب ردنکسا هدلاح .ره . یدرلشع |

 هرارکسع لیک یراقدروپ قوس تاذلاب كح رات

 هنبدنکو هيي دراي یسیعیبطماکعتسا كعق وم قح ۲ یش راق

 ۔هت وط یرازاغوب اع اد ینعپ «هلبرح لوصا ع ونرب صوصخم
 نادیم و هلم وع نزسنآ قر هن القاص هناك ران امر واو قر
 عمو ؛شلمبهدیا تم واقم هلکعا بانتحا ندنسهب راح

 رادهنخر قوح كب کلم لاو رفع دا

 مع رک اسعو هدنہاع ك هزج یکی نح .یدیشلوا

 نالوا قیفر روسج كا ءیک ینیدنلو هدکلرب لاو

 ندیهاشداب فرط «هلک ر e ید ك (سیسوم)
 هح رد قلوا بح وم یتتیسوبأم یک هنتسوا هل رکسع

 تسد رد یتسکیا 3 رلن وب ۳۳۳ تا : ید دیس

 یرلتمضح ییات ناخ دم ناطلس جلا وا .یدیشعا

 ؟شمردنوک رهسع یشراق هکب ردنکسا هلتامفد ید

 مم ك ردنکسا تیابنو

 ردنکسا. .یدیشغ وا دقع هدهاعم رب هدنح را ۸

 كردک هیایلاتا «هدافتسالاب ندننامز حص وب كم

 «بولوا روی هنباط

 لوپا یشراق هتنازواح كلراش ید یلارق هسنارف

 ویو ؛شقا
 درف روکذه :افاکم هتیلاف ییدنادق دس وا دادمآ
 یهقود (وریی ناس) هکب ردنکسا ندنفرط ودناتد

 دادما هودنانید رف یحرب یلارق ایلعسو

 ا RENN هدنند وع ند رفس 9 .یدیشلرب و یناونع

 ضقن هلل رابحاو قیوسشت ك (یی) یجنکیا اا هدنح ر

 هه رام یشراف ههیامم تلود هنن كرهدا دهف

 یرلمع> ۳ ناخ دج ناطلس دود د و و ؛شمالشاب

 كب ردنکسا «قرهنلوا قوس رکسعرب لتیلک ندنفرط

 ONES OE «دلغمالک 1 یتغح هيء هن ایلح

 «بودک هنس هبصق شل «نوهیلط دا.دما ند رلیلکیدن و

NEKهد . ردشعا تافو هداروا ه دنس د اليم ځرات  

 كرار واکنح یرلهج راب «بولپ راقیح «ندنف دنل وا گز

 «بولاق یلغوا ر هدشاب كح وک ES هنيا ونا

 ینیدلوا هو ؛شجاق هکیدن و ریارب هلا اسور ماطر

 بقاعتم یتافو یلکی ا .ردشمامدل وا م ولعم

 «قردنلوا 2 قلّدوانرآ نوت و « لست راصح ها

 A .ردشغلآ هلآ هام هل د اع هزادا نوتس

 , ردشل زاب هدایت ننال ندنفرط یر هدنعا

AA 

 ناخ ناهلس ناطلس ینوناق ۱ اشاب ردنکسا
 3 «بولواندنسارزو یدرود

 ' هرکص نداشاب دمت هدازنک هقود «نکیا یثاب یحاتسب
 ۱ یی هبرصم راید یآ ۳ لبا هنس ۳ و شا وا یسیلاو مصم

 «قردنل وا لع ه دنخم رات ۹ا «هرکص ندک دا هرادا

 .وایسیکب رلکب یلوطاآ ه دعب و تا تد وع هل وی اتسا

 هدب رلګ رات ۹۸ هدنرود ینات ناخ ماس ناطلس «بول

 هدس راق هرکص نوک ییا ندنعف كنسهعلق هس وغام

 ا تافو

 .یداتاذرب روسح و ريدم « ماع لصالا یسک رح «بول

 -وا ندنسارزو یرود نان

 . .امسا لبغوا كبسامعط هاش «نکیا یسکب راکب مورضرا

 «قرهنل وا قوس هب هاربا دو دح یش راق هباز ریه اف

 ٩۷۷ هدنرود یاب ناخ میلس ناطلسو ؛شلوا رفظم

 «هرکص ندقف دل اق هدهاقم 3 یآ ۴۹ بول وا یسل

 اف و راو هنلاوحا هی رفع زا لع هد ۹

 .یدمهلل وا سزبس د ۳

 1 ۱ هاح ا
 وکح هلن | ونع ماظن هددایا 4

 خدا ۷ بول وا ندنکولم دلمه نروس تم

 ِِ ۔او رصم هش ر ز وا یک هنع كن اشاب كاس «هدنګ ران

ii. 

 ا ردیح (س ماظن باو)

 ۶ : زوا نانو كناخ لع ماظن باو یرد هدنسب رعه
 روس تموکح هنس ۲۸ و شرو وا هت هنر

 «بودنا تافو هدنجحمرا ٤ اندک د

 ینیشناج(ناخ ىلع هلودلا ردا هدنخ رف ربما) یلغوا

 وا

 تارح وڪ هدنات س دنه
39 DS ۱ هاش E 

Chهب ینا ۸ رفطم یردب هدنمس رده حرا  

 ح ندکد روس تمو 29 یآ چاق رب زکلایو ؛شلوا تلخ

 ناب رہصن یردار «قرهنلوا لتف هتسوا هت «ه رکص

 .ردشمک هتح هلییسا یا هاش دمع

 اک ا

 ۳ 1 روب هاش ردنکسا
 ندلاسمش یردپ «هدنسیرڪه را ۷۱۰ «بول

 واو ؛شمرونوا هتګ «هښرزوا ینافو كنارکناب

 هنکلام قاغت هاش زورف یرادکح لیهد هدهرص

 ٩ «بولوا روبج هنسادا هزجرپ «هلغلوا طلسم



۳۹ 

 ینلخ ِ

۱ 

 MOLE رکص ندکفروتس تموکح وتو ذا

 يرو ندلا ثایغ لغوا ك رهدیا تاقو هدرا 1

 نر دشلنوا

 د 5ا 1
 E ۱ روس ا زا

 ٩۶۱۲ .هنیرزوا یتیبولغم كروس هاش مهاربا «بول
 رک ۱ هدر ٩۷ و ؛ شیقیچ هم ه1 کرا

 بوجاق هیهلاکنب « هلغفلوا طبض کلم ندنفرط هاش
 . ردشخا تاو هداروآ مرزی تب یو

 دک ولم یاس 0

 2 | یدوا هاش ردنکسا
 -وا یاف و كنبدول لولبب ناطلس یردب هدنسیرحه حر

 یجنرب هدنجشا دیمالسا كولم «هلسولج هت «هنیرز
 هدروکذم رپشو «ناخما تی ینیرهش (هرکا) قردلوا

 سپسأت هينا چاق رب رکید هلا هعلق رب
 تکرح رب كوي هدرلفرط وا هدنحرا ٩۱۱ هدننامز

 .ردشلوابجوم یار یخ «بولوب عوقو ضرا
 هدنح را ٩۱۵ یرکص ندکدروس تم وک هنس ۰

 : ردشعا

 .ردشل وا"

Alexandre de) 

  ۵5یابطا
 ۸ سوتلارط ایا

 ۔ اینتسو) هدب د اليم نرف ا «بوا وا ندهینات و 1

 روش وا ناي ین. دل وا قولصت ج وا هلن راناونع :

 ینعب هدنمدق رهش (هلارت) هدنتهج نیدیآ هدننامز (سون
 .ارط) هلتسانم وو «یدروباشاب هدنراصح ناطلس

 ناسل .ردشلو تربش هلیبقث « یلارت » یتعی (سونیل

 رب بکرم ندلاقم ۱۲ هلیاونع « بط نف» هدیناثوپ
 « ءابطالا تاقبط ىف ءابنالا نویع» .رددوحوم یرتا

 حرام هبرع ناسل كن هجرت بحاص هدناتک یناونع
 «« ماسرملا باتک » 6 9 نعلا للع باتک »

 « ناددلاو نطبلاق دلوت یتلاتایلاو نابضل باتک»

 ق آ
 كن رثا لناونع « بط نف» روکذم باتک جوا وب

 تایات یرلیات و یصا نزاع هسق ول « رده ندنالاقم ۱

 .ر دحاتحم هقیقح ءردیفنش را رکید شملوأ

 ر واجب ی ی ۱ هاش لداع 0 5 ۱

 بولوا ندنک ولم

A aEا هاش لداع لع یرد هدنس رعش څرا  

 بوشودهننراسا كرەكملاع هد ۱۰۹۷ و ؛شلوا فلخ

 . ردشعا تاف و هرکص هنس وا

۹4 
۱ 

 | كن و

 .رونلوا لالدتسا ندراتآ ضم |

 :ردجزم هی
 »)¢ تام لا

 هل سا
 (ناشفارز) هدناتسکرب 7 | یلوک ردنکسا

 r داو یر
 نالوا یعافترا هزنم ۲۲۱۰ هک «ردلوکرب هدنرافرط

 ی رد هرم ONE یکیدمش «بولوا هدلحم

 اهد یوص یع نرد اهد قوح هد و «هد هس راو

 نلیروک هد را ربات یکهدنفارطا ینبدل وا شقل و قوح

 نالوا یعایآ كيوب

 (ناشفارز) یاچ رب یم هلیمسا (یسایرد ردنکسا)

 .رولیک ود هند رپ

 هل ا ونع ¢ یسابع یارآ ع جرات « هنمان كہلاراشم

 كح راتو . ردشم زاب نګ رادرب لکم كنەب وفص تلود

 هاش لد هب وفص وام

 بول وا یسیشنم تكتسامع

 . ردشلوا عقاو هدنسهنس ۵

 ۳ ] ییدورفا سوردنکسا
 نر یعکیا بولوا ندنوی اشم یامکح 0

 شفلو هدنس سه زآ ن دنآ هلا اشتنم هدنرخاوا یدالیم

 متس)و ی هدنبدق/ ریش (ایسید و رفآ ) نالوا
 - و لوغشم هلسیردت هدهردنکسا هدننامز ك (روس

 «بودا حرش یییراثآ هفاك نامه كنوطسرا . ردشفل

 ینیدل واشلدیا هجرت هیرپرع ناسل لماک یرلحرش وب
 یسیلیخ ربو «هجرت یخد هنناسل نينال (رخوم «یک
 ردق «حور ید كندنک .٠ ردشغلوا عبط هدکیدنو

 نا .ردراو فيلات جوا یربآ یربآ هدنقح تیرحو

peكی هجرت تحاص هدنس «  

 دادعت یرلحرش ییداوا شمزاب هنن , ات 1 تر

 ءهرزوا قلوا یافیلأت كنسدنک «هرکص ناک دشا

 اقبط » هعبنصا یا

 یجد

 -رع ناسل ید راتو هک «روبدیا دا دعت 7 ۱

 سکع ف هلاقم» ۰« سفللا پاک »

 نب یرفلاق هلاقم» «« ةيانعلاق هلاقم»

 ال دنا لاق نم ىلع درلاف دلاقم» ۰« سن لاو ىلويهلا

 نوکیال راصالانا ق ةلاقم » ۰« "یش نمالا یش نوکی

 "یش یاو نوللا ةلاقم » «« نبعلا نم ثبت تاعاعشب

 ام هصاخ لصفلاق هلاقم » .« ینوسیفلایار لع وه

 ««ایل ول الا سیل ات وطنم را اک وه
 ىلع درا ف ةلاقم» .« عاوالاو سانحالاق هلاقم »

 .« ناهرلاق هناتتک نم دنهاتلا هلاقلا ق سوئیلاج

 ءو طس رآ ۳ ل نعط يف, سونیلاجلبع درلاق هلاقم»

9۹ 

 ق "دل اتم »2



 دل سا

 ةلاقم » «« ك رع نع كرب ااف لرعیاملک نا سیلاط

 ىف ةلاقم » ۰« نكملا ةدام ف سونيلاج ىلع درلا قف

 ىلع لقعلا ف ةلاقم» «« ماسحالااپپ مق ىلا لوصفلا

 al نحا یاو ماعلاف دلاسر» ۰« سلاطوطس را یاو

 « یرخا ءارجا ریبدت ىلا اهماودو اهناب یف ج اتح
 لکلایدابم یف لوقلا ةلاقم » <« دیحوتلاق باتک»

 ىف ةفسالفلا ءارآ باتک » <« سیلاطوطسرا یأر یلع
 E ىش نم ال روصلا ثودح ىق ةلاقم» «« ديح وتلا

 رمسضش ف ةلاقم » .« ةماعلا رومالا ماوق ىف ةلاقم »

 ««نوطالفایأر ىلع ةمسقلا قی رطیف سیل اطوطس را هلاقام

 09 .««ًاماسحا ت تایفکلا نا ین 8

 ءایسالا لئاوا اماو دادضالان ةلاقم » «« دعاطتسالا

 .اقم» <« نام لاف ةلاقم » ««سیلاط وطسرا 9 لع

 نا ق ٌهلاقم» .« هل وعفم ةلولعم ااو یویهلا هل

 وطس را یأر لع ًاعیجت دادضالا لبقت :دحاولا ةوقلا
 ۔اقم» «سلاو ةدالانب قرفلاق ةلاقم» «« سیل اط

 ةيماعلارومالاف ةلاقم » (« نوکلاومدعلاو ةد الا كل

 درا ق هلاقم» .« دیاق انایعا تسل اهناو ةيلکلاو

 ر سانح الانا مز نم ىلع

 «« سانحالا نم سنج مدقن ا یتلا لوصفلا نا ق

 -اطوطسرال ایج ولو باتک نم هحرتتسا ايف ةلاقم »

 عیج ف یهف ةنیابم ةلع لک نا ىف هلاق» ۰« سيل

 تابثا ف ةلاقم»  هایشالانم یش ی تسیل و ءایشالا

 للعلاق ةلاقم » « اهل یویه ال ىتلا هیاحوراروصلا

 دلاسر» EC سنا ةلاقم » 6 ةدعملا خ ف كنم ىلا

 مارحالا ىلا فيرتلا مرملا هکرح نم ةي ال ا ةوقلا ف

 .« داسفلاو نوکلاتح دعقاولا

)Alexandrette)ردنکسا هب روس  
 هنعسا و هدنل اعش یاهم:هكنلح اس | نو

 كبلح «هدنسیقرش لحاس كرفروک نالوا دای هلتسن

 EIR BRE هدنسیلاش برع هره واک ٥

 عقاو هدف لرو ۳۴۳ هم هاب | لام“ ضع

 كەرزجو رکبرایدو كنتبالو بلح «بولوا هبصقرب
 « هلغل وا یسهلکس 7

 دود را

 هدن راک كنءو وا رب ىلقلقاطبو ق | نالوا دتع یرعوط

 دلاقم )) Q> روص)|نم

 ییهب راحت, تیمها هداعلا قرف

 هب یی ونح قرش ند رفروک ر وکذم کت 1

 یی اتش قلوا د و دسم هتکر لبح یهجح لامش و «قفلو

 لها هلیتفوو «ندنخدلوا غآ كب یساوه .هلیتس

 .اح نرق «یک ینیدلوا شلدا بیر ندنفرط بیلص

۹۳. 

 د

 ندشرح كوي رو ندضرا تکرح لئدشرب ید هد رح

 را کا ۱ د لینک دنلهدز

 «بول والزوک ینا ربارب هلکت و .ردرا و یسلاها ردق

 1 هن وکندنوک «ندنش دل وا لاکر یجد یس راجت ا

 صوصل الع «بولوا هدکجا تیروممو قرت بسک
 ۳ ید ییهبعشرب كرالوب ریمد نالوا روصتم

 د تاریهطت ضع كج هد

 1 تیالو بلح .ردزسهمش یتحهلوا رهشرب كوي هدب رايا

 نوردنکسا .ردزکم كناضق رب قلم هنخاصسو

 و  شاود زدتکشا
 .اسکلا) هلتسن هنسا دریکناهح و «بولوا ندنسهلج

 نونحا قیرش ندرارهش ددعتم نالوا همس ( ایردن

 و « هبردنکسا ج (رونیم ایردناسکلا)

 ع (موسیا دآ اارداسکلا)

 هو تب هد الا وروآ هدعب .یدیشم وا هی

 « یسهب ردنکسا شاپآ » ین «

 .دنکسا) هدندنع نویقرشو (هتردناسکلآ ) هلربغصت

 ردنکسا .رذشلآ یتمسا (هنوردنکسا ) دوخاب (نور

 ند دالیم ینعب یدنکیدتاب ولغم ییاراد هدنسه ووا شایآ

 ا «قرلوا هنب داب نت رفظم 9 «لوا هنس ۳

 تراح نانلوا ارحا هدشابآ ردق هتفو وا .ردشعا

 بارخ هان امز رورم شایآ .دلکعا لاقتا هنوازدنکسا

 وو تیمها بسک هنیرب كنوا نوردنکساو «شلوا

 هدلحا وس یساضق نوژدنکسا جج

 ساب كشالو هنطآ الاهش «بولوا عماج یی ه رف ۲ ۵

 یند ابغ «هلیساضق نالیب اب ونجو افرش «هلیساضق
 . ردد و دحم هاب زفروک نوردنکسا نالوا قم هریکد قآ

 ۰ یدیشغا تیر

 . ردن رایع

 یاهننملدیفس رح

 دنا 7 |یزفدوک نوردننکسا
 هرڌ ES و ر هد ا روس ا لوطا ۲

 «قرهبالشاپ 5 7 EA لی ورب شط

 ق .

 ۵۵ ابرقن لوط .رولوا دتم یرعوط هقرش لامش |

 هل رلغاط یتهح قرشو لاعش . ردهزیم ولیک ۲ ۵ ی عو

 هتک ا ید و رزق ییونح قرش نکلا تب ول وا طاع

 یساوھو ق آ لحاوسهدنس رآ رب زخلا سارا نور

 ساي «نوردنکسا هدنحا كزفر وکو .روینل و عا

 نامز .روینلو یناهلقلهطروع روپشمویرهبصقشایآو |

  NE«هدنربدش 1
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 ینعی (سوسبا) یربش رومشم كا كزفروک و هدعدق

 (سوتیسیا سونیس) ید زفروک «هلفلوا شفلو شایآ

 .یدرونلوا همس (یزفر وک شاپآ) یو
E | )exandrieاA)لی هدرصم  

 اس «هدنتھج برع كنسەیلاد ) < ۱
 هدنسبب علامش هرم ولیک ۲۰۰ كنهرهاقو هدر لح

 هدیترش لوط ۲۷ ۳۲ لا اش ضرخ ۱

 كرص» هرکص ندهرهاف ,بولوا ربش كوي رب عقاو
 (طورم) .رد رپش كوي كا كنسهعطق اش رفآ دوش و

 لاش كليد رب راط ندیآ قیرفت ندزیکد سرا
 بولوا سس وم هدنرزوآ ینورب نانازوا یرغوط

 (کسا) یرکیدو (یی) یرب هدنفرط ییا كنورب وب

 هدنرعا كننبرب ره ندناهل یکیا ویو ینایل یکیا هلیرلمسا
 -وا یرپش نیزه كا كنەيقرش كلام .ردراو یراتفرب

 كا كنا وروآ كنسولع كنرف صوص وع «بول

 هویدخ هدنیتلا سأر .ردقو قرف ندنراربش لزوک

 یک ینیدلوا ییارس رب نیزم تیاغو وب صوصحم
 يارم مچ اقا کب نوت سم

 كوي جاق رب «یرلبتکم د دعتم ؛یسهتسروب زلم

 دنګ ا كنا یهدنتیج برع ینعب کسا «ینیرم عماج
 هحعاب یم وع د دعتم «یض وح چ اقرب و یسهناسرت رب لیکم

 كرلنادیموب . رد راویرلنادیم نښو ی رله اکته زب «یرل

 سه «بول وا ینادیم (ىلع دغ) کهدهیشنم لرو کا

 راضوح ددعتمو راعا ندنفرط اشا ىلع د موح

 راشم هدنسهن روا ارخ ومو نو هلراح اغاو هیقسفو

 . ردشفاواعضو یلکیه مسجرب لومم ندجن وط كہا
 هلسم) و ینوتسرب لکشلایناوتسا هلیمسا (یراوس دوع)
 هلم وب . رد راو ید یشاط لیکید رب هلیمسا (نوعرف

 اغلها شاق: هلینقو یکت رب «بولوا تفح لصانع
 | وا لقن ههردنول كرهابریو هود هریلکنا اربخا
 | دراناو «بولوا ینک ۲۲۷ ۰۰۶ یسلاها ره

 | كيشيا تیاغ قرا .ردیلاوروآ یردق ۰
 | ارخادهاپ .ردا دشدمآ نافس قوح كب «بولوا

 «بولواندهمصم تالوصحم راسو رکش «قوماپ یناج
 ندنسهعتماا وروآ ندیک هنادوسو یصم ید ینالاخدا

 هدب رلاخ دم هدهسا مالغاص كب یاعل یکسا نال وا

 ندنفیدنل و یرادس موقو رلایق قاط رب الا تح
 .دنکسا ندل اشا ىلع دمت .روپم هریک زسزوغالوق

 ل سا ۹۳۱
 دوج ناطلس ناکینح «بودیا رفح لودح رب ههر

 .ردشاهیمس (هیدوجم) هلتسن هنمسا كنب راتمضح ناخ

 هدنفرط یکیا كنلم بیرق هبه ردنکسا كلودج وب

 بم كنه ردنکسا . رد راو رلهاکتهزب و رهل ضعب

 هلیعسا (لم را ةلح ) ید هدهفاس تعاس ۳۲و ه دنتهح

 زب صوصحت ایفا هک ءردرا زن رب لزوک یساوه
 ندهبردنکسا نیزاب «بولوا یواح یرلکشوک مخاط

 . ریلیدیک دیاروا نوجا اوه لیدبت
 وب لوا هنس ۳۲۱ نددالیم یرپش هب ردنکسا

 كبلاراشم ریکناهح «یقرللوا ان ندنفرط ردنکسا

 ذاع اتیا ندنفرط هسلاطب نالوا یرلفلخ هدرصم

 لرصمو فنم .یدیشغلوا نيرو حیس و هداع)اقوف و

 هاو اتم رعنا سا
 هداعلاقوف رېشوب «كرهل ربتک هبه ردنکسا ید رارتا

 یسیضعب 4رادلسم وب ار ومو :شفلوا نییزب هد روص
 لصا .ردشلدا لقن ه هينیطنطسقو هیامور نداروا

 یسهکرب (طوبرم) هلا ریکد یمدق مقوم كله ردنکسا
 رب یرغوط هلاش «بیولوا هدنرزوا كليد یک هدنسهرآ

 . .وص هطارب یبوا نکلای هسیا كلحم نانازوا یک فورب

 بئاعع كاع هدعدق نامزو «یدا و هدننر

 یرانف هب ردنکسا رورشم نالوا دودعم ندنس هعیس

 هطآ فلدالیف سویلطب هد .یدنا هدن رزوا تكنهطآ وب

 هب کیا ییاهلت ءبودا اشنا محدرب هدنسه رآ ربش هلا

 -اپق بولیحآ نوحا طالتخا هدنسهرآیسکیاو ءشم ربآ

 لریکد مر وب هلا نامز رورم .یدیشقارب وپقرب رين
 دطآ هلا هرق «عسوتلاب لدرلم و ییدکود كاوا

 یلکش هر زج هبشرب كحوک ایو نورب رب «هلکمش رب

 مويلا .ردشغلوا لقن هبهربزج هبش و رپشو ؛شلآ

 -زوا كخ زرب وب الماک یمسق نلیئد یسهلم كرت كرہش |
 رده دنسفرش لحاس كن وب یسدلحم كن رف و هدنر

 ۔وا ہسقنم ہد رد هلقاقوس عساو ییارین از وا یرعوطەب ع
 قرشو «هماوع هلیعما (سیلوخار) یتهج برع «بول

 یمظعامسق كنارع رام آرا و را میسج هلرلیارس |

 هل ود رم زوب هنسهدعاق .یدا مر ینکیا و  هدنسهبغ تهح صوص)اللعو یرلناهلت .ردرابع

 دزیعما (مو زوم) «یسهناتحتک رب لکم طو م هدیعم و و |

 هن ط ول سم کوو یسانب ر 7 هدنکح نونفلا راد



 4 یا
 هرکص در دل .یدا راو یسهناخنک رب ر وهم

 تس دم بویلاق تها كن هیانو ن E وا

 الع ندفرط ره هوس هاج و قیوشت كنهسلاطب نالوا

 ىدا دب ردنکسا یزک

 اع نداروا نونفو مولع «بونالپوط هباروا اکحو
 وا ..یدیشمالْساب هل وا را | شان هحل هنو رط ره ك

 ی EA SII یسل اها كن هب ردنکسا هدرلتو و

 لاب کا ۹ ۱۳ هدتناوررپ «بویلوا اا

 .یدیشل وا

 | ىسەبلغ كر لامور

 وطنآ ها | رصیف SAE هرباب وږلق 5 «بویل روک

 قتسدم و تیرو كب كر ی

 لیح ره و نالو | 2 0ا سوی

 یک وب د ر هناطتکو

 هلکقا ر وهظ یلنایتس رخ بقاعتم .یدشغل وا ق ا

 و ۶ مده یس رک ]تل رام يه و «بارح

 رب تر یتکتسا ۶ تولوا رقم نوت و ع

 شلاق كون كن و ؛ شاوا یزکرم كن هنالهاج بصعت
 «قرهشوا مابنا هلا ضفر تفرعمو ع باب را ضعب

 هب ردنکسا رار هلکن و .یدیشمالشاپ هغغلوا تیقعت

 ۲۰ كنههوب تره بول وا ریش ر كوي یخ هنن

 «هدنکیدشا من یرهش وب صاعلا نب ورع هد نع رات

 فدو یربش هدب وتکم
 یسیلاها یدوم ۰

 ییبدزاب هباطخ نب رع تربضح

 ۰۰۱۰ یاب ۰۶۰, 4 بوش

 4 ریش ران و هک «روندما رکذ ریش یکو رتاسویغیدلوا

 تاالد هنن رنک كنسلاهاو دنکلک وب

 ور ۳

 شمر ا

 ندعتف .روب دیا ت

 دهع ضقت هب یلاها 1 بولک اهد رب رلم

 ینیرالام هرکصندک د تبا عرج ینیرایدنکو
 نان مور هنن رزوا هعقو و و «شفک بواآ جد

 هدهرصوا ؛ندن راقدلواشجاق یس رثکا كنیلاها نالوا

 ورک ENS یروسو

 A ماسالا دعد

 هب ردنکک- یک رب

 بارخ یرلف رطصعم «هدهسا شلاق هد هح رد

 و و هدننامز كز زعلا دبع نب ناورم «هدلاح ینبدل وا

 ؛ شقا ید یسیح رپس

 یدیشم اوا مده ندنف رط صاعلا

 شنا ¢ بول وا هرهاق رهس ہد هب مے د

 یجنکیا

0 
 ۰۰۰ هدنش دلل وادادوت یسلاها ماكر | رج

 لها ه دجد .رد وص یدل وا شلون ت رابع 8 دس وش

 5 ارح و تیلاع ص وصطالعو هد راهن راح تیلص

 دل هنتف و بورح ماطر را 9

 وب ییورب دیەاو ؛ شما ید قوچ «هلغلوا یعوقو
 الا هغغل وا ارحا هلش رط وا ین راحت دنه فدك كن

 نادید

 ] سا ۳

 «بودیابئاق ید ییسهب راحت تیها هب ردنکسا « دی

 ا نا زواب . یدیشمک هنلاح هبصق كح وكر م

 ؛یدیا هدلاحو هدقدنل واعف ندنفرط یرلترضح ناخ

 a سه رادا د كم وح رم اشا لع ر ارمخا و

 ۰ یدیغو یسلاها هدایز ند ۳۱ اب زدن یخ هدنکیدک

 اشاب لع دج دیلا راشم

 هغعارق نقنور یکسا هنب رهش و «ندنرلک دا ماود

 لثم قرق یسلاما ه دنف رظ سو رایو ؛ شمالشاب

 او یادم رز ه نشست

 0 کی

 < بولوا رهش رب نالوا یزک
 هراس ولیک ۰ هلکینالسو هدنرزوا كن رب (راد راو)

 ك راد راو یم ظعا مسق ك روم .ردعفاو هدنسغ لاس

 ر یسهلحم ییارب زکلاب «بولوا هدنتهج یلامش قرش

 هدنفرط یکیآ كریم رهش .ردهدنسیب ونج برع ك روک ذم
 لامش «بول وا ینبم هدنرزوا كرباب لزوک ییا عقاو

 لزوکو را رباچ اسآ درمز زهووا نالوا دتع هدن ونح و

 ندیک هبه وز ندکیالس .ردنبزم هلراهجنابو غاب
 ی هدنتهح ںی كرادراو كن وکسا یطخ لو ريد

 - وروآ هلیقشرط هییرص «یک ید ندن رانک یمس

 هلی طخ كالس هدنب ونج كرېش ول ید طل 73 لند

 لع كطحخ ییا هلیح و و .رویدا قاصتلا تسک

 لاک رب یرب ندیکسا ًاتاذ كوکسا یفداصت هدنفاصتلا

 خو «قرربث رآ اهد تاقرب ھا نالوا

 رهچغاب یموعو هناخرفاسمو «عسوت هک دنیک یرغوط
 ور و هو نوک ,یارع/بابیا یک

 ندهنتشرب یزکم كشالو هوص وق ارا

 رادل وصحم 010 تیاغ یفارطا .ردشف وا لق نازو
 قیم هیدس

 تاتو ییراقو و هوصو هلا تي الس « یک ینیدل وا

 ها <« ندنفیدنل و هرنکح نزحر هدنسهرآ قادو

 ناطلسهدن رز وا راد راو دل ربش ۰ ردک ویا یسه واک

 سوقم شل روی ان ندنفرط یرلتس> ینا ناخ دام

 ریمد «یک یی دنلوب یسر وک باشخا هدر و ریکراکرب

 .رد شل باپ ید یرپوک ربمدرب لکم نوت هنل وب
 ؛لاخ ۵۰ ناکد ۱۰۰۰ هناخ 6۰۰۰( رقت رپش

 ۲۰۰۰۰ یسلاها بول وایواحیماج ۳ «نورف ۰

 وا قوح یراتراعو هسردمو عماج . رد ردق یشک

 هل رلاشاب یبح و ینطصمو ینات دارم ناطلس «بول

 ۲ راما نیکی یه ردنکسا
 هدننب زو راعا ید یرل فلح یک ییدتا عیسول و ۱

) 



 یرلتراسعو هس رده و یرلعماج رلکب یسیعو یاعما

 ضع هیس هغ رش عهاوج نیطالس ضع .ردر و

 ځاشمو ابداو الع قوج ربو یرلهبارخ رلماج كوي
 كيوکسا یس كران وب هک «رددوج وم یراهبرتایلواو
 مورو هتیها ییدلوانشغل وب راح هدیااغع رود لئاوا

 شغلوب هدتلاح علا راد ر هده جرد ضار هدنلبا

 ید یسهبرب كنتو روپشم "یثنم .ردلیلد هنغیدل وا"

 3 یکم دیادشار و هب دسر رب هد رپش . ردهدرپش ول

 هتسح يياو یس هناخ هتسح اعر «هیایص بئاکم حاق

 .ردد وح وم KEE هنا ۲

 امور «هده سیا روکذم هلیمسا (ییوقسا ) هدنسایف

 عا (ایتنینس) کو (ویل تب) روهشم ندنراخ روم و

 هدرا راوحوآ هدي دقنامز ره ول هدلاح ره . ردشم رب و

 6 بول وا یار در (نادراد) نالوا شفلو نک اس 1

 چت ی

 ا

 هوم ول نوه فب

 ندنفرط بیلف یصحوا لوا هنس ۲۱۷۰ نددالیم

 هرلیلامور هدعب .یدیشغ واقاحا های ودک امو طیض

 « بوک هنیراروطاربعا هینیطنطسف هدیسقت یانئاو

 شا تأشن ندراراوحوا (سوناینتسوب) ندرلن ود

 عیسو و نیز یریشوب «هجاوا روطاربعا «ندنفیدلوا

 « هیاینتسوب یجرب » ینعی (اعیرپ اناینتس وی) كرهدیا
 نطو كسوناینتسو هدهدناوررپ . یدیشعا هيس

 (اهرب ااینتسوب) هلا عیسوت ندنفرط كنواو شفلوب

 یرخوا بویلوا بوکسا ربش نالوا شلدبا هی "
 هدعن رهش بول وا تقوم ساو هدلاح ره ۰ ندیسدیصق

 و یمساو رایت او « شفلوا رييس (ایوقسا)

 توا .ردرلشخا لیوح ۵ (بوکسا) فا كلت

 نرف ید « بول وا رهش رب م بسه یر ندکتسا

 والسا ندا موه هرلاروا ندیفرش لامش هدب د اليم

 «ه رکص ندکدشسا تم واقم تفو لیخ یشراق هنها وا

 ندنفرط رنو قلهرآر « بوشود هنيلا ك رلیلبص

 -ارک هم هوص وق .یدیشغل وا ذاحا تموکح رقم

 د زاب ناطلس مر. دلی هدنرلخ رات ۲ هرکبض ندنس

 ۶ شوا 2 ندنفرط اشا شاط رویت هدنرود ناخ

 صا 5 بول وا دام هنسەراداو هظفاخ ترک اشاد و

۳۳ 

 | لقن هیمالسا لاها قوح رب ندیلوطاآ یهاشداب

 نالس و یناغع لوا كا هدنلیا مور هلکغا ناکساو

 رکلاب ند هقیتع 1 رد وکسا نالآ قدر یرهش

 لکم شکەدوجو هدنن امز رایلن امع . ردد وح وم یسهعلق

 هل سا
 «ردراو ید رارتا قوعحر رهپد با لو > مور

 اهد دلیحف و كل رهش یعسو كاتس رام یک هدنفارطا و

 ۱ د هنغب دل وا شش و لوس یسهیغ ايد ٿ اع ونصم

 راهناخغايد ضعي جد اک ‹«بولوار وېشم كي هلند و

 .رویلو

 | برکت
 ۰ ردرغاعس كوي

 رک كشالو هوصوق .یعاجس

 لا كتالو و «بولوا یغاچس

 عقاو هدنسدب ونجح تهح كتالو

 ناتسراغلب ًافرش « هلیغاعتس هنتشرب الاش « بول وا

 تار هلن ابو باش الو تا سو هد هات

 كغاصس .ردطاحم و دودح های رلتالو زتسانم ابغو

 یلغلوا عقاو هدنسهیقرش تهج 4 راد را و یسلک مش

 كناول .ردشعا فداصت هدنفرط قرش كغاخس کرم

 قالبح یرلفرط رکیدو هاران اقلب كسکو یسقرش مس

 . ردروتسم هللهووا رادلوصحم و تبنم و هلراراب

 -ربا (رادراو) ناک ندن رلغاط نادناقلاق یرهن هجلساب

 یرغوط هبقرش بونج ندییغ لامش «بولوا یغام
 «هرکص ندکدتبا قش ینسی رغ مسق كخاجنس «هانایرج

 . رولوا لخاد هشالو كيالس

 و رلیاچ قوحرب ندلوصو غاص هدنلخاد یاس

 3 راباچ نالوا بصنمندغاص «بولوا بصنه لاهردو

 خد یرادجاشاپ دربنلکندلوصو (هوق رام) یک ویب كا
 بنا هوق كغاجس و .رد رار (اهملاغر)و (انیهب)

 بوکسا هغامربا س

 ها هع وذم تاب ویح 6 بولوا هدهح رد ڪار یسدب

 كي یرهویم و ییالوصحم راسو نویفا « نولوت «ججرپ
 تا بو را یسهدایز ندنفصت تكننالوصحم . ردقوح

 یر « ندنحما لغاعس و .ردهدقفل وا جارخا هحر

 ییا نک «ه روا تا نواب رو یرکیدو هک ورم

 . ردهدکٌا نیس ینت راحت کلم یطخ لو رد

 یسهدایز ندنفصن «بولوا یشک ۲۶۷۸۲۰۷ یسلاها

 تنم رلن اسم در لو ندمورو راغلب یروصقو مالسا

 ءدّوا رآ یرانانل و نک اس هد رلتهح هولاموقو بوکسا

 كنل اها «قرهل وا تب وسم هنر سبح 7 یرارکید و

 یحنرب لحم تاسل «هدلاح یرلک دلیب هحکرت یسهلج نامه
 هدب رند یک رلم ورو رالب . ردهحدوات رآ هدهحرد

 ید وب را دقم ر [( لو و ضد وف ید هګ ورو هح راغلب

 رب ز ور یعاعس توکسا . ردراو ید هن اکنح و

 : ر دجقنم هب هیح اب 6و اط ۷



 اناا و
 هیحأت اضق

 كيناچق بوکسا
 ر هوناموق
 هوطهرق

 شل ام -

aهجنایپ ۱  
 E بتشا

 هتشيودار

 | را و و هدتس ش لاعش كناول ییلاضق نوکسا
 2 الا «بولوا عقاو هدنفرط یکیا ك (راد

 «مرتبالو كينالس ب ونجو رتسانم ابرغ «هلیغاجنس
 لاعش.. ردطاو دودح هلیساضف هوناموق ید (ةرش

 كن هیحان روکذ م .ردلماش ید ینسهیحان كیا هح
 نده رق ۱۷۱ اضق رارب هلا برق ۱٩ ینیدلوا یواح

 ۸۶ هردو راو یشیلاس ۹۰۷۱ E و

 . ردلس ربیغ یروصقو لس یرادقم ۷ ۳ ك رلن و

 هدزکرم «بولوا بوسنم هنسنج دوانرآ یرلنالسم
 .ارا .رونلوا ملکت هجدان رآ هدرلیوک و هکر ایرثکا

 تاب وبح ییالوصح «بولوا عود ۰۰۵ ۰۸۲ یسیض

 دار او ه راس «هویه «نونوت لتیلک هلا هع ونتم

 .ردروهش یزو راقو نواق صوصالع .ردت رابع

 یودواو هتسارک «بولوا هعفوح ید یرلنامروا

 ۵ كن ربش بوکسا .ردیفاک هعفد یی هیلحم تاحایتحا

 راسداقو کی را هدنس هب رق نالیق عفاو هدنفرش تام

 هجابافلد ر وکو کر یواح یراهرباد یریایربآ نوح

 ینیدنل و هی دعم هایم قاط رب ید هد راع ضعب رب اس

 هلا یشاط سرم رب لزوک هدنسهبرق (هتوراغپ) یا

 .ردهدقل راقیح «بونل وب یرلش اط هين | هد رال ع ضعب رکید

 قاجنس اسیلک قرق كشالو هنردا ۱ ا
 اک قرقو هدننهاضقو | کک

 .ردهب رقرب كوي یک هیحا هدنقرش ردق هزم ولک

 ارعش كنهسنارف (80061)) ۱ یر دوتا

 « بولوا ندنناسیوت هاکحو

 ور شغوط هد (هرواه) هد را ۱۱۰۱۷ لی
 «شم زاپ رلیش قوح كب . ردشعا تافو هد! ۷

 یداع كي « هد هسیا شلوب ترهش یراث آ هدننامزو
 كنو .ردشلوا زاغل آ هلا هدعب .ندنفیدلوا رايش

 -اهمو توق یک هداشنا (یردوکسا مادام)

 رشنو عج یاررع ضعب « بولوا هروهشم هلیر
 ید (یرد وکسا هنل دام) یدهریشمه .sa O ردشق وا

 یسهحوز

۹۳ 

 مظن ید راعشا ضعب و بیئرت یرلباتک هباکح ضعب

 هل سا

 . ردشعا

 | هیلاطنا کسا
 هدنفرش ردق هزیمولیک ۰ كن رهش هيل اطن «قم

 انس هکن كنتالو هینوف

 a رڌ رب EE e تنصنم 0 یر, وکو

 ) «بول وا

  EEهب ساضف نیل اطنا, 1

۳000 
 . ردعف

 یلامش برع كنايح وقسا ( 51۲0 ) 0
 یر تنی لر (هدب ربه) یو دو ِ

 ۸۳ ۱۳ الاغ ضرع 0۰٩ ۰۷ ۳۸۳ «بولوا

 ار قاف دی لوط ۱

 یزکیم .ردراو یسیلاها ۲۲۰۰۰ «بولوا هرسولیک

 «بولوا برصو قلایق لحاوس .ردیسهبصق (یرب و)

 .ردراو یراهراضم بیرع قاط ربو ینا رب لزوک

 : لحر زو قوقع «ناحم هد رلف رط ضد كنلحا وس

 راج یرلشاط
 لزوب عا كیاتو (Skiathos) ۱ کا

 Î (هداروپسا) یهدنلامش ] لک ش
 هزمولیک عبرم ۵ ۵ یبهیعطس هحاسم «بولوا ندب

 e O یهو
 عماج ییلاها ۱۰۰۰ «بولوا

 | لوبناتسا کسا
 (قیتع یابابو یکسا اباب د وخای)

 لیس اسیکقرق كنتالو هنردا ۱ ابا کسا
 ۳۰ تناسق قر «بولوا هبصق ر یزک م اضق هدنغ

 قرش ردق هزم ولک ۰ كنه ردا و هدب ونح هزاموايک

 غاص كت (هرد كوی) ندنرلعبات هنکراو هدنسس ونج

 . رده رق رب

 كنب رل هدام « لوبناتسا »]

 یسلاها ردق ۵۰۰۰ .ردعقاو هدرانک ییرغ یی

 تیک ی اض ابا کیا س .ردراو

 اب ع حر ابونج «هیراضق سوغر هلول اةرشو
 «زک م «بولوا طامو دودح هاب راقاحس هنردا ید

 هل رلمسا زاغح زوق «راصح راک «یلرکنح «لیلخ هرق

 لزوک یسیضارا .ردعماج یه رق ۲۳و یهیحات ۵

 هلس رپ هنکرا كرهلک ندلامش «بول وا برابع ندرارباب

 تنم ك «ندنغیدللوا اقسا هلا هرد جاق رب نلیکود
 . رد رادل وصحم و

 نیک

 قرق سفت ًالاعش ی

 هدرلیلامور یکسا (561۳101)

 9 «بولوا نادناخت روشه رب

Ee Eee ۱۱۶ لوط 



 ا
1 

ِِ 

ATE 

 دز ون

 .یدشعبتی راراد رس قوحر قدهلوا بوش هب ا دنا

 نددالیم هک «رد (نویکسا سویلن 2ا
 ره رام قوحر «بپوا وا سولسن وق لوا هن ۸

 وب هدنخح را ۱۷۸۰ یرازم كنس كنون ىو

 هلبتفسص هبیتک شرا لوا ۵١ هدنناسل نال بو
 .ردشش وا لوح هدنس هناخه زوم امور ۱

 فورعم هلیسا (نویبیکسا شویلن روق) هنب یسخکیا
 هدنح را ۲ ۵ ٩ دالیلالبق . ردیلغ وا تانسبحرب «بولوا

 - راس لا هقیس روق ندرایلح ات رق «بولوا سولسن وق

 هلا یک كنن رد یرازم هقودنص .ردشعا طبض یهنید

 ۲ :ردشف وب ا

 هيما (انیسآ سویلن روق نویبیکسا) یسعچوا
 هدنر رات ۲۵6و ۲۹۰ دالیلالبق «بولوا یورعم
 هد ایلمس یرلیلحا راق و ؛شلوا سولسن و هعفد ییا

 طہض ینیرهش (وم رلاب) ینعی (همرناپ) كرهدیا بولغم
 . ردشعا

 نالوایردب كنويپیکسا لاقبرف آ روهشم یسیحد رد

 ۲۱۸ دالیلالبق هک ءرد ( نویپیکسا سویلن روق )
 لابینآ یلجانرق روهشم «بولوا سولسنوق هدنخشرات
 كنلغوا درو ؛شلوا ح ورم هد رام ییدتیا هلا

 «بولوا رومأم هیایناپسا هدعب .ردشلمبهلت روق هلییعس
 هلع و ردسا PF ( هددسبا شیب هدیا طبض رلرب ضع

 , ردشغل وا لنق هد ۲۱۲ «بولوا بولغم

 دالیلالبق «بولوا یردارب كنسبمدرد یبیعنش

 بولغم یرلاولوغو «شلوا سولسنوق هدنش را ۲
 بولفمهاک و بلاغ اک «بودیک هایناپسا هدعبو ؛شقا
 هرکص نوک ۲٩ ندنلتق ثنب ردارب «نکیا هدقلوا

 .ردشغل وا لتقو بولغم ندنفرط (لعی وردسا)

 لبق هک ردنویییکسا یاشرفآ .روبشم یسک
 یزد هدایاپسا « بوغوط هدنح را ۲۳۵ دالیلا

 ننسهصمعو كنو « هرکص ندقدراتروق ندمولوا

 - وا لتف كرلنو و ؛ شما اغوغ هدشتلآ یسادناموق

 1 بودا دهع ا ا دح روک ینیرافدنل

 «هدلاحینیدلوا هدنشای ۲ 6 «هدنخح رات ۲۱۱ دالیلا لبق

 بقعرد ور: شوا نیت رادرسو لاو ا و
 كوي لعوردسا «هرکص ندک دا طیض یی (هنحاتراق)

 «لتف ییرکسع ۵۶۰۰۰ پودا راچود هتسولغم رب

 هدعب . ردشعا من یایاپسا نوش هدنفرظ هنس تردو

 یلاوحا كناروا ءبوديڪ هج اراق هلبتفص راج

 لأ ۹۳
 هدنګ را ۲ ۰© «هدنن دوع های اپسا «هرکص کد کوا

 ك رام هدنعارب وط اقر ذآ هل لیلح ان راق « هلبلح هامور

 كراكفا ینیدل وا شا لصاح 38 هندن اوف كعا

 هنس هات قلس ولسن وق «را ا هغلوا ا هنسار >ا ۱

 تقو زا هداروا .بوک هاشرفآو ؛ شغلوا عیفرت

 راق هک «شغا قرت ردقوا هدنق رط تاحوتف هدنف رظ

 ندایلاشا یاس[ ءبولوا راچود هثشهد رلیلحا

 هدنح را ۲۰ ۲ تیابن .ردرلشفل و هدنش روبم قماچ

 دتم واقم هد رلیلح ات راق 4 كل رهدیا بولغم ید یابآ

 ر . ردرلشلوا رویم هنیلط حم «نوجغيدملاق لاح

 وب هددیلاع دناسم ضعي ردق هنس ۲ هدنندوع هرم

 هدنتیعم 1(سویحول) یردارب هدنخح را۱ ٩ ۰ و «شفل

 - 5 ۱۸۷ هدنندوع «نکیا شا رکسع قوس هیایسآ

 توعد دی دهم روضح هلیاریوزت ك (نوناق) هدنحشر

 ماما هلغلوا شلآ توشر ندسخ ویطنآ «قرهللوا

 هدرب كحهرب و باوح هباربغا و لب کو ؛ شه وا

 افتک | هلدادعت یرلتمدخ یییدلوا شا هنتلود امور

 :هدقدنلوا توعد هه هعخد یجنکیارب . یدیشغا

 هن وک مکیدستیا بولغم یابی نوکوب ! رلیلامور»
 « ! لمدا افیا ینیرکشت كنوب كيدیاه « ردفداصع

 0 ؛شلوا هج وتم هدبعم ندکر هد

 وا تیابت 2:ید راشاف دکل ترا و

 موکع هلکشا كرت ییامور هدنبلح هب هک هعفد یهج

 دالیلالبقو شملکح هنکلتفح یک هد (هنرتیل) بولوا

 «رورب تی اسنا . ردشعا تافو هداروا هدنح را ۱ ۸٤

 کهداقرفآ . یدیا تاذرب روسجو قفشم « لداع
 .ردشفل وا تیقلت » لاق را « هلربس ییاحوتف

 سویحول ) نالوا یردارب نسبا یسیجد

 هلیبقل «یلایس» «بولوا ( نویپیکسا سویلن روڈ
 و هدنتیعم كن ردارب هداشرفآ و اياپسا . ردبقلم

 ا سولست وق ه هتشرات ۱4 ۰ دالبللا لیق ؛بوتل
 یسخ ویطنآ ك رهدآ قوس رکسع دنایسآ هنس واو

 . ردشعا روبج هلص بلطو «بولغم هدنن رق اسینغم

 هلغلوا شلآ توشر ندسخ ویطنآ هدندوع هیامور

 - ول

 مکح هتساطعا یدقن یازجر ا «قرنلوا ماا |

 6 بویغا تیافک هنس ه دات یک رها و لاوما ءهلغغل وا

 6 قرون وا دین لیس هدعد

 قوح كن هندی 4 هلعل وا مدان هنم راک دتنا رلیلامور

 ۰ ید راشم ردن ازد تورو لام

 . ىديشمل وا اقلا هسح



 اسا
 نالوا یسهداز مع كنسي و یتا یسیحش نکس

  ول) هدایاپسا هد۱۹۲ « بولوا (اقیسا نوییکسا)

 سولسن ود هرکص هنس رو «شٌعا هب راه را (نایاتز

 .یدیشعارق راه رام ضغب هدنلامش كنايلاتا ؛بولوا

 .یدیا راو یتراهم هدنیناوق لع

 نویبیکسا) نالوالغوا كنسپح زکس یسیح زوقط
 هد را ۱۱۸ دالیملا لبق «بولوا ( /وقوق اقیسات

 سولسنوق هد۱۵ ۵ «هلتعاجشزاربا هدنس ه رام( دی)

 لشق ی(رب) .ردشغا بولغم یرلتالاد «بولوا

 . ردیلغوا كن وب نریدتا

 «رد (سونایلیما نویپیکسا سویلنروق) یبیعتوا
 ؛ بولوا لغوا 4 ( سویلیما سولوا) روهسشم هک
 لوبق هغللغ وا ندنفرط یر ندندال وا كن وییپ زا كوي

 رهاشم . ردیقلم هلیبق «یلاش رفآ یعکیا» .یدیشفل وا

 اناپماو ؛ شعا اع لیصح ند (بیلوب) ندنیخ روم

 زا را هداشرفآو

 , هلیئس ات ه دن رات ۱۶ ۷ ی رانلا

 لبق هلکعا تیارد و تعا یش 9

 سولسن و رار

 وا رومام هم نوئبس ییاترق ۰ یدیشغل وا بصز

 ت «ه رکص ندیصاح كوي ر یروکذم رهس بول

 ید راتیبلاغ ضع کیدو ؛ شا هراس هرات

 1# ؛ شلوا سولسن وق رارکث 0

 هدنح را ۱ ۳۹ «بول واراج ود دن ابیقعت ماطر دوب

 سما کلا مرزوا قعوا نالعا شل (روناتکود)
 . ردشغل وب لوئقم

 | تیکسا
۰ 

 ۰ ردشم ارو

)ci1185(ماوقا كرلیان وب یکسا  

 2 یرلکدربو هبدیارو

 كنب رېن (هلوتسیو) یک هدناتسهل و ندنلامش كن هنوط رلن وب
 1 و هنساهنم كنیلامش یایسآ قرهالشاب ندنقرش

 راپ "وب یکسا
 «(جوجأم «جوجأی ینمی) تجاسم «تج یرلتیکسا
 یاسر لوره ELL غیزای روان نایتسا «نف

 (نف) ندرلن و . یدرلردیا مسقتەماوقا قوحرب هل رلعسا

 لامش كنهیسور مویلا كرلموق یرلک دید (نایتسا) و

 ند رلیل (اییوتسا)و را (اونیف) نالوا دوجوم هدنسببغ
 . رویلیشالک | ندنرلسا یرلقدل وا ترابع

 ماوفا كراتکسا ید یرلفلو سشتنم ردق هنوخسو

 ۰ رو زس وڪ یییراقدلوا یثرب هقش

 والسا قرەقاب هنیرلاحم ی هداوروا
 « هدهس رشت وا بهاذ

 نوح"

 ندهیارو

 كرلن و یرلضع

 هنن رلل وا شخلو ثت رابع ندر

۹۳ 
 .یراراشنبا و عسون یرغوط هونج و قرش كراوالسا
 . -ور .ردیتهج هیسورپ یرلنطو لصا «بولوا یکی ك
 ۴ اروت ماوقا یک رآوتیف یسهیدق یلاها هسیا كنهیس

 هرلسور ید نوک و قح

 ۱ زویلیفاب هلیرظن یوق زاناترب شعشالوالسا
 ۲ .وآ درلیپ توپ کسا (Seytbie) ۱ اتکسا

  كنايسا هلم قرش لامش ت اور ] +

 و هنوط هدانوروآ . ردها یرلکدریو هنسیلامش مق

 نالوا دود. هلا نوخجو نوځس هدایساو هلوتسیو

  نوجسم هلیسهددعتم ماوقا ت 0 | هعساو هعطق وب

 . ندرارپ یرکدتیا رپبعت (ناروت) كرلیناریا «بولوا
 و سه کا ییا ترایع

 . نرف «بولوا لمس كدنیرود مالسا روهظ ینعب
 ٠ رلتوغ نالوا ندهینایرآ ماوقا ندفرطرپ هدروکذم

 كرابتکسا «یرهلییای یرغوط هلامشو بونج راوالساو
  تیکسا ید ندفرطریو ؛راشعا طبض ینیرارب قوچرب
 ۲ هیرات ماوقا راو لراغلب ننوه نالوا ندنماوقا
 ندک دا ریزو رز ییاهوروا «قرهلیاپ یرغوط هع

 ابوروا رلتیکسا هلهجوو .ردرلشلوا ضرقنم «هرکص
 <« هغلاق هدنروص عن هدن رارب زا كب كنس هعطق

 س . ردشلوا طقاس ندلاعتسا خد یمسا ایتیکسا

 هګ رود هدر و هساقفاق دالب ید ( ایتیکسا كحوک )

 هګ رود ۹ ) كعد : یدیشلوا ی هنس هعطد

 ینیدنلوا ناکسا ندنفرط یرارانا مرق هدرلتقو نیقب

 .ردشغل و نوکسم هلا هیراتات ماوقا یخد هلیتفو یک

 -اتس راغلب (قیتعهعج د وخاب

 - اد 1 د ۱ یسا

 كنپنش «بولوا هبصق رب نالوا یزک م كنیرب ندهرب
 هزم وليڪ ۳۷ كدا رازه .هدن رع هزنمولیک ۰

 : یدیا ترابع ند هيب

 ناشلاب ف كنيد ودح لیا مور قرشو ه دن وح

Eردعقاو هدن) اش ردق هک ها تاب  . 

 11 شفلوب E لها یظعا مق كنسلاها

 شب ترد نکا یدش « ندن رلقدل وا شا ترعه

 (ةرش او هعج یکسا یر . رد راو یسل اها كب

 و دا رەراد هون رط اب < 2 الاش « یش

 هل رکید مان و هسچلسا دوسخای) ۰ 1۷ 1

 هدنولم وک كنتال و هب ردا ( یتناسقا 0



 كنه نم وک «بولوا هبصق رب یکم اضق دا یس

 كل هزنم ولک ۲ ندرحش لحاسو هدنبع هزنمولیک ۸

 .وا هدنرانک كناچرب نالوا یانمه .ردمقاو هدهفاس

 دودسم هل رلکا كنغاط بودر یتهح لاش ءبول |
 نالوا دتع ردق هرحش لحاس هدننونح «هدلاح ینیدل وا

 «بولوا هبصقرب هاکتراح . رویللو هووارپ عساو
 یسیلاها ردق ۰۰۰ . رد (جافآ هرق) یسهلکسا

 هراسو مور یروصفو «مالسایبظعا مسق «بولوا
 بونجیاهتنم كنتیالو هنردا یساضق هچکسا س. رو |

 الاش ,هنمهوک سفن اقرش «بولوا عقاو هدنسیقرش

 خد ًابونج «هلیتالو كيالس ابغ اب لاضق هردیراد
 یصی ؛ایقراقص ؛قرهلوا طاعو دودح هل ریکد رلهطا

 یخ د یی هیحان شب هل رلعسا ی وکی کیو هچکی « ولبلچ «ناروا

 (یسهچیکی وص رق) هچکب ندنرازکرم هیحانوب .ردعماج
 اهدو كوي اهد نداصق کم «بولوا فورعم هليا "

 كننالوصحم نونوت صوصلا لعو ردهاکتراح

 .هدایز یساضق هجکسا . ردروبش هلبتسافنو ترک |
 « بولوا یواح ییضارا رادلوصحم و تش هیس

 -وا لصاح هرزوا ترک هعونتم تالوصعو تابوبح و

 نوتوت ییورت عبنم كنسیلاها لصا « هدهسیا رویل
 ون نالوا لصاح مدیا كلاع هک « ندینالوصحم
 جارخا هنفرط ره كنايند «بولوا یسیا كا زانو

 .رونلوا 1

 .اعس اهتنم كالو ندیآ

 ۔ولیک ۰ ا راصح يا

 یرب ندنرلعبات یر (سردنم) و هدنسیلامش بیع هزم 1

 ۔وازبسا) سا . رد هیصق كحوکرب عفا و هدن رزوآ

 « بولوا مسقاو هدنرزوا یرهبارخ كنبربش ( ایکین

 اط رب یواح یرلنوتس ندم ضایب هدنفارطا
 . روینل و هآرب و

 | راصح یکسا
 ندل وص كنغام رباسردنم «هدنسدق رش لاش هزبد ولیک

 انس یریکد كنتالو نیدنآ
 ۱ ۵ كن رهش یلرکدو هدنع

 وا 4 رق 7 عقاو هرات تنی رب ند رلعب ات نالوا

 هن رزوا یرهارخ كنب زب رهش (دیکید وال) یکسا بولا

 هد نګ را 1 ° ام مد ره روک ذم .ردشس وقف

 شغل وا ریت

 وا بیر ند رط كنلروغ مد و
E 

  Peهدنحما ربهبار ۳۹ ی هدنفار طا د راصح یکسا ۱

 دل سا یر
 ینادیم تآربو هناخ زابناجرب هللا ورتاینرب ما امس م ویلا

 . ردهلاق ندننامز ۵ رلیلامور هدیحوا هک؛رویللوب

  هطا هداروسا عقاو ات 0 ورنکسا

 و یسحاسم هرتمولیک عیرم ۰۵ « پولوا ندنر
 روېشم ایوک هد دق نامز

 تربش هلغلوآلحم ینیدنلوا هيرب كسوالیخآ نامرهق
 هلیعما روت رب

 لامش لزوب غآ كنا و (50۲۲0)

 . ردزاویسلاها ۰

 (یرل با) هدننامز هي اع 6

 ۱ لو ۷
 تاف و هد ۱۸ 6 ع و «شغعوط هد (زولو) هدس دح رات

 اب و «بوشایوا هلن اج 4 هیفشت جاشار . ردشعا

 كم رو ماتخ در لس اعم لتدس نانل وا ارحا ه نفح رهر

 - اشم كنهسنا رف (۹00۲۵])

 ۱ ۲۷ ۲ بول وا ندنسابطا ربه

 شو لوصا و ۹ «هرزوا

 . یدیشغل وا لوبق ید هنغلاصعا یر

 | هرغاز کسا فس (قینسالش هحر راغلب و
 -ٍص اط هدنتلایا لی مور

 قرش هرم ولک ۰ كندبلق ء بول وا رېش رب یک

 ین «هدنسیل امس

 ی هدنفا رطا .ردعفا و دن راکت كنءووا و لزوکو

 هدعق وم نال وا یعاق را ه زی 4

 كب یساومه و رادلوضحم و تسنم تياغ یضارا

 رهش . ردم راغاص

 هساعع "ه رادا «بونل و ماج ه و نا ۵ اسلک

 كل رلن وب هدهسدا راو یسلاها ۰ ایا

 یسرنکا هرکص ند زایتما ءبول وا ناسم یمطعا ےہق

 لیخ یسلاها ید «ندرلقدلوا شا ترعه

 یا كی ید یالوصحم كييا .ردکرک هسلوا شلازآ

 .رد راو یسهش راف كا جاقرب هدنحا ك رش «بولوا

 ۳ «فیرش عماج ۱5 هدا ك

 رهش کسا نالوا شقلو یرقم تقو رب كراراغلب
 وأ كە ر هدنتس وا کا ۲ اب رقت كنکیدمش

 دیعس (ناخریمد) مویلا یراهارخ «بولوا هدنرز |
 یروص لدعم ضعي هدنراوځ كن هبصق .رونل وا

 ۰ ردراو راهجاباق و

0E re O E5 ۱ ا  Eهيهات و كس و  

 هبص ر یرک اصو مرتغاعس ٍ

 هدنس الاس ردق هزنم ولک ۵ ۵ كنهیهات وک «بول وا

 هن راس «هدنسیب ونح قم هزنمولیک ۱ ۱ ۵ كنهسورپ و



 ك سا

 ییونج ین عاص كوص قسروب ندنرلعبات یعامریا
 ۲۸۲ لا لاش ضع ۳۹ ۳ 4۰ .هدنرانک

uJ ۵یر  E 
 عماج ۱۱ ءیسلاها ۱۰

 «یسهیکت ۳ «یتکم هیدشر ۱ «یسهسردم ٦ «ینیرش

 .ردراو یهاکتسد ملک و قایش «زب «یلواخ جاق رب

 . ردلک درو هك «هدهسر وينل و هجلیا جاقرب هدنراوج

 ی بول وا هدعق وم

 ناقبح هل رثک هدنراوج یتورت عبنم چاسا كنهبصق

 ۔ را ًالاشو ابغ یساضق رهشکی تب .ردیشاط هلول
 بونح «هلیساصق راصح رفس افرش . «لیغاصتس لرغط

 «بولوا طاحمو دودحم هلی -هیحا یزاغ دیس ید

 كنسیلاها . ردعماج SJR ۲۷ ۲۲و هیرق ۰

 الماک یروصق بولوا نایتسرخ ی ۱۰۰ زکلاپ
 ۸۰ هسردم ٩ «عماج ۷۷ هداضق نورد .ردلسم

 «ناخ ۱۵ «ناکد 1۹۸ «ماج ٦ ءاسیلک ۲ «بثکم

 «یسهعرزم تاپوبح مود ۲۵۹ ۵۵ ۰ «هلاخ ۰ ۱
 ناتسو و هڪ کاب عود ۳ عاب مود ۱۷۵ ۶

 تابوبح ییالوصحم .ردراو راعرم مود ۲۵۹۱ ٩۹۴۳و
 5 E كيتفن «موزوا قو للا هع ونتم

 «بولواندنن ور عبانم دجاٌشاب ید یشاط هلول نانلوا

 كنهبصق .ردهدقفلوا حارخا ندنفرط هع ۰

 یرعوط هغ ندقرش كنمووا نالوا دتم هد وا

 .ردتدنم كب یعاریوط «بولوا ردق تعاس ه یوط

 كناضق دهسا قالبح رلغاط یهدنفا رطا كنءووا

 دیس .روللو یرانامروا هشیمو ماچ هدنرلفرط رباس
 . ردقتع هاضق وب ید یسهیحان یزاغ

 | راصح هرق یکسا

 رقو هدنغاڪس باص راصح ه رق تنتالو

 هرق هععبا دونخایو)

OEEحب  OE 

 2راه

 «بولوا هبرق رب هدنسیقرش لامش ردق هرنمولیک ۲

 سسوم هدنرزوا یرهارخ تكنعدق رهش ( هدانیس )

 دنلوب یندعم سرم رب لزوک هدنراوجو «ندنفیدل وا
 هراسو لکیهو رهارخ ضه هدتفارطا .ندنفب

 .روینلو یرهغنوب سرم قوح رب شلاق ندنسلتن وب

 | عرق کما
 Es بول وا هیصق كحوکر ب هدننغ هزم وایک ۱

 - ود ویف) تانسهرب ز ر> هنس عرف

 ڭا س ود ویف و :o شات ايس

 .یدنا ی رقم نم رلذاخ

 یافون «بولوا رهش

۹۳۸ 

 .ردعقاو هد رزوآ ېره

  یشید» هدینانوپ ناسل (50۲۱۷۸) ] ل کے ا

 . كنابلاتبا «بولوا كيد « كیوک ) ۰
 هک «یدیا نور هدن زاغوب هنتسفو هدنن ونح یادم

 5 رد هدنفا رطا «بول وا ثترابع نداد 9 کو

 -افوب ینعی هدنسیشراق «یک ینیدنلوب یخد رلابق قوج
 هاشم اکو هيما (سودب راخ) ید و دنتهح الش كز

 شهد كن وب رحم هد دق نامز «ندنفیدنل وب اف /

 زال روقرولتروق ندتییصرب یح .یدرولوا بح وه

 هس ودب راخ ندالیکسا » هدنماقم قاوا التبم هنبرکید

 تاکرحهدعم .یدیشلوا لثم برط یزوس « كشود

 شعشکد یلکش راف ون یالوط ندیناکرب
 سا SY .رارویم وا لع ىلەرطا ردقوا یدمش هک

 كنایقوب «قرهقوص ید هنرربطاسا یو رایان و

 ندنفررط (سوف والغ) ندنرلهلا ریکد و شل و اهر

 «قرنلوالیوح هنایق ندنفرطیسهبیقر «نوهکیدلوس
 یتسک و کو یقیذو یقرهالواح هدنر وص یئاد هنفا رطا

 انا هنغب د) وا شلدا طا م رلکب وک اط 7 قح هرو

 ر هلعسا وب هدن راوح كن ورب روکذم س . ید رارمز

 «بولوا دوحوم مویلا هک «یدیا راو ید هبصق

 .ردفورعم هلم” (ویلیس)

 ۔ارغج مدق ناتو (86۲۱۵۸۶۴) ن
A |0  

 دیفس رحم «بولوا ندننویف ] ل" الیکس

 یاس یتحایس یفیدلوا شعبا هجناحاوس ءایس رج هلا
 یدل وا شم اشا تفو در كنو . ردیقاب یرار نالوا

 یک چ وا مسا و هدعدق نامز «بویلوا مولعم

 یسیغناخ كرلن و یحاص كل روک ذم ربا و ی نکن داد

  رایدنفسا یسیح رب كران و . ردشمامهلیشالک ۲ ینیدل وا
 هما كېلاراشم رادمکح بولوا تایحرب هدننامز
 كوي یسیعنکیا .ردشخا تحایسر هد دنه لمع رج

 یعکبا كداليم ید یسعحواو هدنامز دلا

 ردا ا ا

 1 چیلیکس

 ۸۱۱ (نافوعت) .یدنا یریدم ییارس كنبرب ندن را

(Seylitzès)رلخ روم سنا ربپ - 

 صف هیلوطنطسو «ب ول وا ندب

 ا اف ۶ |

 -رربم (وص رک) هلا (یاچ ن
 : وا كند رب هدنتسوا كغلقا طب یرلک دنا کت كن

ES۲:۱ رخت كن رهش (مویلپا) یسا «بولوا هب رو ر  

 :رديلملوا



 تلا كنم را ینیدلوا شمربتک ردق هنسدالیم حرا

 یاعوقو نالوا ردق هنح را ۱۰۸۱ «قرهزاب یفرط

 .ردعوبطم یرتا .ردشعا طبض ُ
۲ 

 اس «تولوا ندنن ویفارغح 1

 «بولواتایحرب هدنرل را ۸۰ دالیلالبق .یدنا لزق
 هدنتمدح ك (دیموقب) نالوا یرادکحو یسناب دیمزا

 زکلای «هدهسیاشمزاب همانتحایسرب موظنم . یدرونل وب ۱

 . ردقطبهللوپ یراهرقف ضب
)Esuim 21 ( ۱ 1 1كنيل اش یاقی مآ  

 (دنالنن و ) یتعب هدنلامش یاپتنم 1

 هدزهطآ نالو دنا اتا و و
 هدنس هعطق (روداربال) هلیسهرب زح هبش ( هقسالا )و

 . ردعسانلیرب و هماوقا قاطرب نک اس هدراراوجوا راسو

 صوصح هنیدنک كتير ره ندهروکذم ماوقا ردقهنره

 یراودموق «هدهسررویلمب ینمسا ویکسا «بولوا یسا
 كيح» ینیرایدنک یسهیلصا یلاها یلامش یاقیمآ نالوا

 -رلقدلوا شا هړمس هلمسا وب نالوا كعد « یی تا

 كنءروکذم ماوقا ..ردراشلوب تربش ا «قدن ]
 رلناسل یراک دلیوس .هدهسا راو یرلن اسل یربآ یربآ |

 هحایس .رددوحوم هما تچاشمو تبسانم هد

 بطق «یک ینیدلواقرف هدیرلس هحراوطاو قالخاو

 اریسو هسنور ب هدلحاوسیم دنا و
 «توقاب دیوماس «نوبال نالو نکاس هدنراحاس

 . رد راو یرلتبباشم یخد هلیماوقا یصقوحو ربک اقوب

 یتسلج كران وب یبیضعب كنالع ناشارغوا هلرعشیلا لع
 یرلضم «هد هس راشکسا كجا كع ندهیارو ماوقا

 هم را «هرزوا قلوا صوصح هیهیلامش راطقا ید
 ضمب یعسا ویکسا .ردراشقا رابتعاو دع سنجرپ
 یرلیوب كرلنوب .رونلواقالطا هنتسهلج ًایمعت هعفد

 یرللاقص «هرق یرلحاصو زوک «رمسا یرلکن ر هصیق

 كچوک كب یرلنورب «یلیتنقیچ یرلکیک قانی «كرپس "
 تسوا .ردراط یرلتلآ هد روقح یرازوک «یصایو -

 ندنسیرد یپوک زیکد «بولوا سیپ تیاغ یرلشابو _

 مدق ناتو (Seymnus) س ا 1

 ل سا ۹۳۹ ك سا
 كاقرب ندشاط ینغای كرلقیلاب . رارالپق هلیس رد یکپ وک

 بوق هلا لیتف كویرب لوصم ندنوا ریکدو هدنما

 مه ۳ ریو یرلهبلق مه .«راربتیصیا مه ندوب
 -وا ترابع ندقیلاب هح حساب ی راتشیعم . رارربشيب كم

 روا ال هدیص وب هج ران وک هدنح ال راز وب بول

 هدنروص قجهلوا لوقع ربحم ندرلقیلاب مسج یرلقد |
 -وق هدنسا كلبتف نانلوا رکذ یاترا ۳ ندکد

 یدادنما هجرلیا كندهکو یدش كشيق «بودور

 (یابق) ندن رلکیک هنیلابو ندیرد هنب .رارپ هدنرلعموم
 «رثرابای ینیاق هذاپ عون رب فیفخ تیاف یرلک دا ریبعت

 بول آهن رازوموا هدن رک دتا فداصت هرازوب ینو هک
 یشک قرف زوتوا .رردبا لق هنفرطرب و

 یرلقباق كوپ عون رب یر دتبا ریبعت (قایموا) ربلآ
 یراضم نوا كدربدکع ییراقاربق .ردراو ید
 یک ع ول رب نلید :(نر) .یرانالوب هدوخ هبسو
 .روروک رلکبوک یتمدخو هدنسی رثک | «هدهسرارلسب

 ردهداعلا قوف یرلت راهم هدقلیجوآ و هدقلیعقیلاب
 نور ینیرلکج هی هدهتفه رب تقو یرلقدلوب كجهب
 « بولوا قیشیلآ هغلاق ج آ هحرلن وک هرکصو هکم

 -وع و ملح N SO نوعسی رايا

 ای و یرلتموکح عونرب به « بولوا رلمدآ قاش
 عوقو تاعزانم هدن رب « هدلاح ینیدلوا اجرا ساز

 هراراعس و هرانح یر د .رازافق وط هرلیح اب و « زالو

 یرلکدشا ربسبعت (وقک ) «بولوا ترابخ ندقانا

 رو كمريو ربخ ندبیغ هلعاهلا یرلیناحور سیر
 .ررونل وب هدنساعدا كلفوا بوب وقوا یشراق هرانجو |

 | و هنیو «ررییک باولا عون رب یک نولاتناه و تک اج
 یعاد ناه رارب یراقد لوب .رارااب هم ريج ندنرد

 RA «ندنرلقدنل و هدنتلآ زوو راق هدن روص

 ندراق ید اضع و «رارازاق ه دنا ثغارب وط اضع

 ریکد هن ینفرط جا كراهبلق و .راراباپ رلهبلق عون رپ

 قواوص «هدراهسیا رشتنم هدرارپ قوجرب ردق هن ره
 5 بویمهدیا رکن «ند راقد اشا كرەشلەخت هلقلجآو

 . ردلکد زواعم یکی زو وا یددع كن رلع و

 هدناتس راغلب )22(٩۱2۱2۳1(

 یرا زاب ناعع هاب | یو ر طط

 ۵ دنساب ونح قرش ه زنم ولیک ۲ ۰ كنب و رطو و

 دد قالت لع كىاچ کیا « بولوا هرق رب كوي

 ۰ ردعقاو

 ره_یس مک و هدنس هطح رییشک

 « بول وا رهش ی هدنسدا و

 مالح و هدنسب ونح قرش هزم ولک 4 "كن رهش (انب سد ) ۱

  Eوا هد رزوا كە ۷ رهش . ردعقاو هدن رز وا <

 رونلوا دع سدقم هحرودنه هدنتلا كه «بول



 لا
 رییشک روهشم هد رش نورد . ردراو ضوح ك ويب رب

 نارفص . رول و هاکتسد ۳۰۰ صوصحم هفع ای یییرللاش

 روهشم هدنراو ك رپشوب

 كنيلامش ناتسدنه بسا. رویللو یرهارخ (دنن م)

 ۲۰۰۰ بوالو هبصقر هلمساو ید هدنتلایا( ونهکل)

 . رد راو یسلاها ردق

 -رش ناتسکرت نالوا عبات هنیج 1 غابمالسا
 ر هدن راونح ۳ ( هدیف

 . ردق => ید ین راح

 . رد راو یسلاها ردق ۷۲ هه" ۰ «بولوا هبص3

 1 هاب رو ِ لوبم 0

 «بولوا ندنراناخ عرق ۱ لوا یرک مالسا
 كناخ یارکتلود یردن

 یوناق كره ردنوک هتداعسرد هلیشرط نهر هدننامز

 رهظم هدننامز ینات ناخ ماس ناطلس و نایلس ناطاس

 جرم ىس ودام «"ل واتس ا« |

 دارم ناطلس «نکیشلوا یهاشداب تافتلاو هجوت
 رایتخا هد هن وق كرهشود ندرظن هدنراس ولح قلا

 یارک د یردار هدنح را ٩٩۲ . یدیشغا تماقا

DEنا در اش شل مرا یر  
 رارف قلسو ؛شقا تعرع هی رق ًابعهتسم ییهاشداب
 كنب رلناخ مرقو هدعرق . ردشفل وا لتق نکیا هدکقا

 هلريخأت یتمسا كنبراناخ عرق هدکلام نالوا هدننکح ریز

 تاذرب رب دم و لفاع

 aN «هرکص نالک دروس تم و E FT «بول وا

 هدن ریبک عماج یسهعاقنامرکقآ «بودباتافو هد رات

 هوا یو دی ی

 ربع وا نقد

 ندنرلناخ عرق خدو | وا ما کم السا
 كيارکتمالس 0 یا یار 04

 رسا هنیلا كل رلیلهل هدننامز كنارككباج

 ناطلس «ه رکصندق دلاق ا هنس ید «بوسود

 ۰ ردیلغوا

 وز ی اما یو دنیا افق اب عبار دارم

 . یدیشلریدتا تماقا هدیلوبنای «بولیرا روق هنبرز

 یدک « هدنشدلوا ناخ عرف یارک رداپب یردار

 هنتیعم هلقلبافلق
 مک دا

 شفلوا الحا هس ود ر هنن رز وا یساقلا

 YE 6 هدننافو كن ردارب و

 ییا ¢ هددسا

  هنس ۱۰ ۵ £ «قردنلوا توعد هداعسرد هرکص ۳11

 نروس هس نوا ۰ ردشمل وا نییع هتغلناخ < رق و لس

4۰ 

 هراح تاعفدلاب هل رلیلهل و رلسور هدنتموکح تدم

 یه ا اینارک یاباده ید هب داعس رد «بولآ

 رب . یدیشقا طبر هبهیزج ندیکی یناتسهلو هیسورو
 3  ربخ ران آ یک هعشجو هعلق و دحاسو عماوج قوح

 . رد راو ی  تاقو هدنشاپ ۵۰ هدنح را ٤

 هر دعا

 | نالسا
 دیصق ر عفاو هدنب ع هرم ولک ۱۲ كن (هدکو رد) و

 . ردراو ییارس لزوکرب و یسلاها ۱/۳۰۰ «بوا وا

EN مهم هلی و 

(B. W. de Slane — نوراب ) ۱ نالسا 

 فرا هب هیق رش هتسلا عا ےک نارد

 . ردشا تاقفو هدن 2 را ۱۸۷۲۸۸ «ب ولوا ندنسالع

 (Slane) ١ تیه 00 تكتهدن ال رب (

 هد رزوا یر و هدنعلت و

 4 یوسنارف نا ییس هم د قم كن رات نودلخ نا

 ۱ یییدلواشغ | عید ED را ۳و «هچجر

 قلعتم هلام كناش رفآ و هراربرب كر وكذم خیرات هک

 كسیقلأرما .ردسشقا عبطو هجرت یخد ینمق نالوا

 رارب هلیسببم نام « بودا هجر ځد یتناوید
 ید ۳0 «نادلبلا موش» كن ادفلاواو «شم ر دصاب

 . ردشعا هجرو لقت

 كس هدنس هعطق اورو ( (Slaves) )۱ وال

N 1قوحرب ندهینایرآ ماوقا نانلوت  

 - هعطق اب وروآ «بول وا هز كوي ر عماج یرلم و

 هلیف رط ره نامه كنهيس ور ییعب هدنسقرش ےس تنس

 ریو هدنم ظع | ق كنسهر زج هبش ناقلبو كنايرتس وا
 راوالسا .راردتک اس هدنسهیقرش تهح ید كنيس

 راسور :راردیشس هموق 7 رز هحورب هجاساب

 ءراقاو ولساو رلولهح «رایلهل «رلتور «(رلفوقسوم)

 رلیلبرص «راثاورخ ینعی) راوالسا ییونج «راباروس
 ےہ رقت یدارفا اعوجم كنماوقا والتسا .(رلراغلبو

 ندرلنوب «بولوا غلاب هنیددصع ۰۰
 ی ۱۷۰۰۰۰۰۰ یدیسور ی ۰

 «هدنسهربرج هبش ناقلب ی ۷۷۰۰۰۰۰ هدایزسوآ
gy N3 ۱۲  

 ۰ رد هد هنواص ۱

 لک ۲ قو یک رلتوغو EE جد رلوالسا | تناحب یارک دم نال وا ییاخ م 5

 ندیطسو یایسآ «هرکص ندرلنوا «هروک هنغیدلش
 ؛شلیرلیا ردقهن راطس و كنهعطق و بوک هبایوروآ

 هرآ هنوط هلیلحاوس یریکد قیطلاپ تقو لیخرو



 ندفرط ربو هلرلتوغو رلتاک «یترهشالوطهدرارپ کهدنس
 راتیکسانالواش ول نکاس هدنرافرط قرش كنا پو روا ېځد "

 -رلشفل وب هدعازنو اغوغ ًایداقعهللا هیناروت ماوقا یی

 كجهدبا تیمهابسک هعگرات یرلعازنو قحآ .رد
 یجندب تیابن «نکیا شلاق زستیمها «بویلوا هدنروص
 مسول ییعوط هقرشو بونج راوالسا هدیدالیم نرق

 ل سا ۹:۱

 ردلک د یش ر هقشب ندهحراغلب یکسا ؛«بویلوا

 ییحما 4 4 رهدیا بیر فورح دنا والتسا لوا

 در راغلب ساب اب رب هدنعءا (سولیرک ) ندا هجرت

 هجرت هناسل ون لیحا هل وا ایشآ اال یتقووا ۱

۱ 

| 

۱ 
۱ 

 | هبش ناقلابو هدنغار وط ایرتسوآ قرهبالشاب هک

 ندنقووا و ؛ شعاا لیکشت تلود خجاقرب هدنسهریزخ
 دروالسا .ردرا شغل و هدکعا نکن دک دنیک یرب

 یراک دتبا طبض یسیج رب كرلیش نالوابجوم ینیرثکت

 الثم .ردیرلهریدشالوالسا یاوقا یرلقدل وب هدرارپ
 ۱ را والسا هد رلتهح ایحالاد و عاطهرق «كسره : هنس و

 و هو و هاهم نر 6 بوشب راق هل رد واترآ

 قیش راق هلس اق والسا هدن را راط هح راوطاو قالخا 1

 ۱ تب اما اغلب . ویلیروک ینندنلو ید ییاق دوان زاو
 ید راس ور 00 نکیا نده رانا ماوقا

 نطو یرلناشیراق زآ 3ا هلیتقو . ردلکد یشرب هقشب ندنراشمنالوالسا كن هیناروت ماوقاراسو ونيف «راتات
 رخ وم «نکیا را بلهح هلرلیلهل نایمانیوا ندنرلیلصا ر ۱

 «قرهشیراف_هلراسور و هلراراجم «هلرلنالآ یخد ران وا
 ندنرلقدلوا كيلوتتید یقاطر و هدنبهذم مور یھ _ دطرب كنماوقا والسا .ردرلشقا باغ ینیرلکلصلاخ "

 اتر چرخ

 یک هدنفح یسایس دالا "ید فالتخاو نالوا دهند

 ک هدننیب رلیلهل هلرلسور .ررتسوک یتنالطب كنیرارکف
 هدنیه ذم مور . ردیفاک لیلد رب کو تن ابمو تموصخ _

 ډفورح عونرب هنرابدنک همزآ نده حور یرلنالو "

 ییرلناسل راکیل وتف «هدلاح یرلفدلوا هدقمزاب ییراناسل

 رب هدنحا یدارفا والسا . رارو زا: هلیفورح نیدال _

 لاها هتسو ءبونلوب یخد رلنالسم بيرق هنویلم
 ندرلقاموب ی هدنلیا مور و ناتسراغلب هرس هیمالسا
 کیا

 والسا تپباش هون «هد هسا راو تېاشم یلبخ هدنرلت |
 كج هرو ناکما هبیسایس داحار هدنسهرآ یاوقا

 ندتپماشم یه دنن یرلناسل نیتال «بویلوا هد هج رد

 كنب ره ندنرطتالا واللا . ردهدایز زارب قحا
`w 

 راو ید هح والسارب یرلک دشا دع كزنشم . رد راو

 لصا ىكى نەچەتال كنب ران اسل نیتال ناسلو هد هسنا

 رلوالسا سقود و روا نوت یر ندتقو واو ا

 کسا «بوبالثاب هفع وقوا لیحاوب هداسیلک ندنفرط
 . ردشلک هلقا اب هل رظن 3 ودسارپ یوع هیج راغلب

 هناسل و «دافلشالک [ یتقیقح- كنوب [رخّوم قحمآ

 .ردشلرب و یا «یسەج والسا الك »

 ‹هحهج «ہےھل دعسور نالوا ه دکلی وس مویلا

 دوخایو شلوا ضرقنم « هقشد نددح راغلب و هک رص

 ندنقرط دا رفا 1 هدند و دح هیس ورب هلا دیس ور

 تایسانم قوح اهد هل رثن امل دزو DEE هدول

 ۰ رد راشل وب

 طاق زارب هدهلب وس ردق هن ره یرلناسل والسا
 ټ

 لاک ر یرلتفاطلو هدر ی رلکنها (هد هس رار وین ر وک

 یی كن یراتایدا كرلتوب .ردرلتاسلا لزوک «بولوا |

 راشم رک یی هبقرب قیرط یاوقا والسا «بولوا
 < یک ینیدلوا كيسک | تواکز هدنرلیدنک «هددسا |

 « ندنراقدلاق یرک ندم وقرپ مه ید ده ناو تم

 یرلتم دح قوحك هتسق رب و مولع هدل ابقتسا

OE 
Eاك  

 ek  انووالسا
 E هداد ور وآ هلمسا و لد هنطسا وا ییرق

 - وا دا ا بون كنب ریکد قیطلاب تلود

 یرهلوا دتم هدنسهرا یراربن (ن) هللا (هبلا) بول

 یر رهش هجاساپ . یدنا عماج ینمظعا ممق كغر وبنلکم

 ىدا روبنلکمو نیسیک «تساغلوو «نولپ ء(كول)
E Aیس رب هدنعسا (قلاج وق) هدننسن د الیه جرات  

 هدتکلم و هلدادم| كنسهقود هسقاصو ك رليلدقراجاد

 هرلن و و «قرهلآ هتعاطا تحس یراوالسا نانل ونک اس
 قلوا یا هب هسق اص كرهربدسا لوبق ید نايتس رخ

 ۱ ۰ .یدیشعا لکشت یه روک ذم تلود «هرزوا

 نایصعییاها هلیتساتر ثكنن رب ه دنا (وقو رق) هدنخح راد

 هما ملا یییراع دق دو ا ینلنایتس رخ «كرەدىا



 لس
 یل الفتسا كم راتکلم

 ندیکی ییاییووالسا یربه یلغوا ۵ (قلاچوق) روک ذم
 لهفراعاد «بودیا تافو زد ۲۹و شا طی

 هد ۱۱ ۰ ۵ «هد هس راشم | زق

 هد۱۱۲۱ ییدو .یدیشل وا یراو (دراوال توناق)

 (یزبه نالسرآ) ییبطعا مسق هد ۱۱۱و ؛شفلوا

 یرکید مقو ؛شّعا قالا ههسفاص بودا طیض

 .ردشغل وا طبض ندنف رط هقرا اد

 اب ووالسا

 | سا
 ضعب ندنسیدنکو «شفل و هد رل وب تمدح نمدنفأآ

 ارم هنسهدام « ای ووالقسا »

 .هل روپ تعح

 ند باک (یبوعا فوع نب كرش ن)
 (علص) تاناک رغف ترضح «بولوا

 نویم) یمسا هدنناورر .ردشفلوالقت هقبرش ثیداحا

 (عقسا ن علسا) ید هدنیاور رب رکیدو «( راسي نب
 .یدیا

 ۳ یدیا

 كنلیبق حوا ندع لئابق ( سم |
 19 لس

ەل وک ك(هضر) باطح نب ۱
 یس

 شعشتی ههللا لوسر تردد «بولوا

  نهدنفآ (ولص)

 یتا دورا كعفار «بولوا یسیحشروس

۰ ° 

 تاک رخق تری

 ره ترصح

 باعا راسو ناعو ره و رکپابا تر «بویمهدیا

 . ردق ون وم هدنت اور . ردشعا تیاورو لقت ندمارک

 و رفع هاو

 ۵ و دن رات ۸ ۰

FIردشعا تاق و . 

Î۲( دو  
 .رد 9

 تا اکر رغف ترضح «نکیا ه دقع الت وا قن ويقر كس د

 ۰ یالیش# وا

 و رعم ید ھل هيما (یعار لس

 -ومم ر هدنس هعق و ربیخ

 یتسفلوا السا ضیع هنسیدنک «بولک هزمدنفا (علص)

 شا بلط

 وا دیش

 (یلس وا) یمسا یسیضم «بواوا عقاو فال یخا

 .ردرلشغعا ناب یغیدلوا

 | نوک وا «بوش راق هلل رک اسعو :

 | هدنسا كرکو ه دنس هب اکح ار كنوب

۱ (zk0اuاS)۱ (كسنیم) كنەيسور  
 | كحوكر نالوا یانمهو هدنتلایا

9۲ 

۳ 

 ۵۰۰۰ بولوا هبصقرب یزک م اضف هدنرزوا رہن

 ا ومسیص) یح رپ هدنراوح هبصق و . رد راویسلاها

 ا كوپ حوا ه دن یراراتات عرق هل رلیلهل هییبامو

 .ردشل و عوقو هر

 ع تالاا كن هیسور (Slonim) ۱ مل ولسا

 «بولوا هبصق ر یکم اصف هدنسهطح لو

 ۲ ول یزکرم تلایا هلیتق و . رد را و یسل اھا ۵

 . هد هبصقوب یسیموع سلجم اینآوتیل ًاضعب «هلغلوا شفل
 ۰ ردنا اکا

 ۱ قاوولسا
 ندنماوقا والسا )٩۱۵۲۸0۵9(

 : یدرلشغا

 ؟ عشا طلسم هنن رلیدنک یراراجع

 ۰ راردهدقغل و ها یمح دل اراجم یر ندنسد

 هدیرلیدنک «بولوا نیقب كپ هبهجفچ یناسل كرلن وب
 یک ۲۲۰۰۰۰۰ یررادقم .راریلیبهنلوا دع یلهچ
 . رد ردق

۱ A (eida15اS)۔اشم كنا وروا  

 ا ندننیخروم ربه

 (هدلیشا)هدن راوح (هی ولوق) هدنسب د الیه ګران ۱۰۰۹

 . ردشق |تافو هدنح رات ۱ ۵ ۵ 1و «شعوط هدنس هبصق

 ج اقرب هدنناسل نیتال راد هنخت رات كنهرخأتمو هعدق ما

 . ردشم زاب باتک رتعم

 قرش (811720 د وخاي 5011۳020) ۱ ا

 یونح كناقلب هحوق هدشلیا مورا) « «

 كن هردا هدرزوا كناچرب ندن رلعبات هج وطو هدنکنا

 ۲۰۰۰۰ «بولوا ربش ر هدنلاش هرم ولیک ۲

 ییوص لک قوجكو یراهقیرباف ابع روهشم «یسیلاها

 راسو راهنیهرق روهش هلمتقو
 رم اول از ها هرادا درياب ید هسا
 . رد را و ییالوصحم

 كايا ( وندورف) ندنسدب

  Oyاب نرف ۲
۲۱۰ e ca 
 «ندن رک دمهلک ندنقح كرلنوب رلنالآ _

 ع كرو راراجج و

 رلقاوولسا « هلکقا طبض یر ٩۰۷ ا جی رات

 ۱ ك وب هد هییلسا هدنارب زح هرک رب هد دهرس . یدنا یرک

 .رولیروق ریانب ر
AN (Essling)۱ ٩ كن هنایو  

 «بولوا هیصق رب هام هربمو کر

 ۲ زیدنارت هدار وا هدنخش رات ۱۹ و كوب

 . رد روهشم ها ه راح

۱ ۳ TY .. 



 م س ۳
 .روو) كنابالآ ( Esslingen ) ان ا

 رهشرب م اسم هدنس دطخ (غر ] دل ۱

 دوی ؛ییانص بتکم ءیسلاها ۱۹۰۰۰ «بولوآ

 روپشو یاعونصم قلعتم هنداعم «یسهناخهتسخ رب _

 . ردراو یرابارش [

 | هنراح ن ء ءا

 شغل و هدهللالوس ر تمدح رارب هلا را

 8 تافو ہد ٥ رص هدن شاد A٠۰ هدنح رات

 وا نده اع (دنه وا)

 ی دنه یددارپ «بول

 1٩و

 . رددها ید نار ن ءاعسا تم OYTO شو یا

 TNE لدن 1

 هدنخ رات 17 .ردیلهف ] 4 بولوا دن ا

 .ردشعا ثافو هدنسا ۰ 1

 ۱ نکن نا تل ها
 وز كل رمب ز ترک لد هرشم E یربق وي :

 بول وا هر وهم هلیبق) (نفاطنلا تاد

 هد هم رکم کم یآ ز وقط هرکص نده واعم ن دیزب

 لا (هضر) قیدص

 رسم ۲

 نا . ردیسهدلاو كريبز ی هللا دبع ندا تفالخ

 ینیدنل وا قییضتو هرصاحم ندنفرط جاج ریبز "

 هنا يکح جیاصن ضعب هسنلغوا هجرت ةبحاص تو
 كنلغوا .یدیضشقا هیصوت ینتابث هناد رمو «شمریو _

 هدلاح ینیدلوا هدنشاب زون .هرکص تقو زا ندننداهش |

 4 ثافو

 ر :

 هرکض ندننداهش كرفمج ترضح .یدیا شاق "

 فعح تروح ادا

4۳ 

 | ۔اعرا كتشدص ترضحو «هقدص ركب وا ترضح "
 . یدیشه راو هب لع ترضح هدنل

 ‹دمم ندرکب وا ترضح « نوعو دمو هلادبع

 هلل رم رغصا دمو یح ید ندیلع ترنضح

 یسوم وا باطخ ن رع .ردشمربتک هايد دالوا
LT aیر  

 رفعح نب هللا دبع ىلغواو سابع هللا ديع «یرعشا

 هشرش ثیداحا ندهجرت ٌةبحاص مارک باکا ریاسو ۲

 . ردراشعا تیاورو لق ]

 هنویم) ندیربمغیب هرهظم جاوزا «بولوا یس ریشه |
 (لضفلاما) یس هجو ز كسابع ترضح a (ترطاتش 1

 رایدبا ندلجوب

 زوقط كتسع تن ءاعسا

 راس قح بانح هدعد ا لیعاعسا ۱

 م سا
 be > lr تش ءا حسا وا (د ما) نا در ۰ ۷ ۰

 ۳ ةاضقلا یضاق بول ۰

 ندناد دم ربهاشم . ر دیس هرشمه كن مهص نا ندلا

 عاسا ندنسالع لو كا كننامز ءبولوا ندنادهازو

 ٩۳۸ .یدیشقک هح هاناعفدو «شغا هفرش ثیداحا
 دشتا لاح را هد ۷ «بولک هاد هد

 د زند راصنا و ندن اما

 یریق كنيلهشا نکس نب | دبر ا ابا
 ندای اص یاعصف ,رد(هلس ما) یسهینک «بولوا
 مرکا لوسر ترضح ندنفرط است ةا «بولوا

 هدیوبن روضح هدنکیدنیک هلیتفص هلوعیم هنیدژن

 .یدیشلوا رهظم هنیسح هلا حیصف قطن ییدننا دارا
 س .ردشفل وا لقن هفیرش ثیداحا ضم ندنس دنک

 هلیک ربد رداچ رب هدارواو شف هدنسهعق و كوم رب

 ۳ رکید ندای اع شا ل 291 کا زوقط ندا شد

 ن ذاعم ندیاحا كتوو «یتغیدنلو دزي تش ءاسا

 اب ین
 هيدا روپشم لا فا

 أ جد یه دل وا یسهلاخ البح

 هر صاع 3
 لد رله رعاش و

 .رودا +

 كنهلاسرو هلاسرر یییدل وا شمزای هنم ولادبع ندن

 وا تب کیا وش . رد ر وهشم یسه دیصق ی هدنرخا

 2 ردن دنس ه دیصق

 انیبلا متفلاو رصنلا انفرع

 انغیتم ول را ضیسوت

 یلاسعلا نع ثيدحلا ناك اذا

 انوهش اهیف مکش دح تیر

 نارمیب (مالسل |هیلع) لیععسا د وخای ۱ ۱ ایا

 لیها راترضح بول واندماظع ۲ 0

 «ندنشدل وایدال وا نده راس یسهحو زك يها ریاترضح

 یی هراج ی هدنعما ( رحاه) ینیدل وا شرب و كن وعرف

 ترضحندب واو «شقآ شا رفتسا هسه دعاسم كن هراس ۱

 یند هی
 نالوا لصاح هدنرنب .دشدا ناسحا قاعما ترضح

 لیعاعما ترضح مهار | ترضح ۳ تیاقر

 كنهشرش ةبک «كرهرو وک هژ

 مهار تر ديل وا روب ا ینیدلوا
 ا لیعاصا تل ره بودک ه زاعح هعو د جاقر



 م سا

 «هلکغا ناکسا هداروا ءبولک ید یسالیبق مهرج

 ج وزب ريق ر بونم هب هلیبق و لیعام »| ترضح

 یدالوا جاق رو «شقلوا ثعب ربمخیپ هرلنوب «كرەدبا
 ترضح «بولید درعتسم بع هنت رذ . ردشکهب اپ د

 - وددت رذ و رایشیرف نوش و (عاص) تاناک رغف

 ۱۸۹۹ نداسپع دالیم لیعامسا ترضح هروک هتاور

 تيهاراترنح .ردشعاتافو هدنشاب ۱۳۷ لوا هنس

 هدنارو یلغوا یفیدلوا رومأم هنحذ هرجا لحال

 ا هدع رکن ارق هد دسیا ح مصم ینیدل وا قاع

 EEE كعبذ الع کا «ندنغيدملوا

 .رد رلشتا ما رنلا یتفیدل وا

 هلیس انعم «اه رد زا» لصا (1:۳0211) | لیع 3

 یامنم كنهیسور

 A E OA (ایاراس) ه دن ع ب وئح

 . رد( لیئعم)

 كن وق یلاعش كا كنه وطو هدنونح هزنمولیک ۰

O NESEار  
 و عقاو هدیقرش لوط ۲۳۳۰۳۱۲ هبا یلاش

 كنەياغع تلود ربش و .ردعماج ییلاها ۰

 عقاو هلا هیسور «بولوا مکس كب نکیا هدنلا

 ها حنا امد هد اه را نالقا

 هننرسع سور هدیدم تدم هدنسهب راخ ۵

 شود هنیلا لرلسور «هرکص ندکدا تمواقم
 رهش تقووا .یدیشق وا ماع لتف یسلاها موع

 زرط رب هدهفاسم الهرم ولیک ۲ نددیلقو ندیکی

 هنب رزوا یسهدهاعم سرا .ردشل وا ان هرزوا دیدح

 ماست راسور .هلکلریو رارق هنکرت هنادخب كرش وب

 نیل رب .یدرلشعا مده ءایماع ینتاماک سا لوا ندرما

 هدنلا كنايامور كنهيیاراس یربش و یسهدهاعم

 «بودیا هداعا هیهیسور ریارب هلیسهچراپ نانل وب
 كليه املا .ردشهرب و یە رود هبا امور لد کو

 یرلدجابو عاب هدنفارطا .ردنامور یسلاها رکا

 ثالشیا كب یتراحت . رد رومش یراهویم «بولوا قوح
 نون ارت قیفد لعط رشت له واوا
 .رروس الاول درشت نوا پولی روق رپانب هرک رب هد هنس

 ۾ | لیا
 [.هلیرویپ تعجارم هنبرهدام «هللاب رف

 ندن وییطاف

 . ردهساد(

 اب رفاظ) و (هللابر وصنم)

 ۔اظ»و « للاب ر وصنم»]

A٤ 

 | ندنعهدعب .:یدیسفا زر ومام ها فرط نم هرات ك ۲

 ۱ یزادکسا لقانا

 1 نت e EFE «بول وا لندن ويف وص ٌهَشاط و

 یحاص یلوط ا ید هدم واع ۶ ی چ

 ی ید 1 ضع رکیدو « < شقا راصععا

Aهد ۱ «بوعوط دادا هدنګ رات  

 .ردشخا تاقو هدر وند ةن دم

 مد رود لا لاغر ب | | یدنفا لیعاسا

 نددیافع یالع ندا زارحا ییهیمالسا ات خم

 مها ربا یلدیالع ندن رکسعیضاق یلیا مور «بولوا
 «بوغ وط ا 00 را اغوا كنيدنفا

 ۱۰۸ دلتم زالم هنس رد كن دنفا یردق ا

 ۱ هرکدن و فالح وتکم ه دعب و :شلوآ یسردم ج راخ هد

 هدنشا اشا دوو هدراترومأم ضعمب یک كایح

 مدنسهتتس/ ۱۱۰۵ و شوت دجمف لوباتساو
 .یدیشفل وا بصن هتفلیضاق بلح ندهینایلس ثیدلاراد

 همرکم ۀکم هد ۱۱۱۲ ءهتسورپ هدنحشراا ۰

 NAS N ۱ La يس هب اب

 هد ۱۱۲۳ «ییوطان [ هد ۱۱۲۲ ءیسبضاق لوبناتسا

 هدنسهحبح ایذ ۱۱۲۸و ؛شاوا یرکسعیضاق ییا مور

 یا ترد هلا هنس ر :ردشفلوا عیفرت تشم دنسم

 غدد ۹ هرکص ندقدلاق هداوتف ماقم رد

 ه دعب «قردش وا یفن هب ونيس ولع هدنسارحالا

 < هل

 : ایت

 تاذرب لضافو ماع . زدشعا لاح را ه دنس هڪ | یذ

 ۔هص ع هناخ نالوا یدلوم هدنن رق ماس ناطلس .یدا

 یسهنس ۱۱۳۷ و وا هدعاسم هند وع هل ویناتسا

 هراو ضیعو لوط واو هدنسر تنم رام تک

 «تتکمر هدنلاصتاو فیرش دیس ر یاق وف هدعاقت

 هنو یس دک .ردشعا ان ناورداش ربو ثیدطارادرپ

 دعساو يا یرااغوا نالوا لتا هتعشه دنس

 کک
 صاح هلیصلحم (معن) هدرعش «بولوا یند یراعشا
 . ید ردا

 اشا هداز یلح)
 TE )| یدشا لیعایسا

 : د میس یرود ثلا ناب قطسصم
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 " (نیدلاروننهلا و ا)
 ند هیدنبشقن حاشم

 3 نا ( قحا وا



1 
 ۔والغوا كيل .دنفا دمع یاح كحاوك باتکلا سیر 3

 هلل ادبع هداز دا 1 مال الا هدنګ را ۱۱ ۲۰ بول ۱

 هدعبو ؛شفل وا فیطلت هلیسور هسردم ندنفرط یدنفا _
 هب یدنفا لیعامها قعسا وا هج رتل اتن آ مالسالا میش

 ندکدتبا ١ سرادم رود داتعلالع .یدیشوا داماد

 اف هسور هد ۱۱۵۲ هدعبو «رانف مشکی .هرکص

 هدنسهدعقلایذ ۱۱۷۲ .یدیشفل وا بصن هنکلیض

 هددنسم و ردق یا کس «قرهنلوا عیفرت هبا وتف دنسم

 كسکوپ «بودنا لاحرا هد ۱۱۷۴۳ «هرکص ندقدلاق
 هنسیدنک هدنس هلحم یلاروک الم هدنراوح مریدااق

 رنک ۱ . ردن وفدم هدنسهربطخ هسردم نالوا بوسنم

 فیطل كب یژثنو مظن بول وا تاذ رب ماع هدمولع "

 اود بت «بولوا یراعشا هدهثلث هتسلا .یدیا

 رد دن راشا هج تب وش .ردراو یګ راب رب و

 رولا رهز لبق كماکن RL مد

 E نالوا شمروس 1 تب لیعامسا

 ینا ناخ دمع ناطلس یزاغلاوا «بولوا ندب رلاغوا

 n عالع ضعب ندا هشترود یک ناو

 را تشم هاش داب هدنګ JAIN لکا روهظ

 ا حق یینویطسف «ل OE تاذلاب

 دجا لزق یردارب نانلوب هدیهاشداب تیعم كنهجرت

 بوس تد رپ ك لیحاعما و ؟ اعم وا نو و قب
 «بولوا روی هیلست یرکص ندنصح هدنتسهعلق

 و ؛شلوا ریظم هافتلاو مارک | ندیهاشدات بناج

 كرد ریو هناکلام هتسدنکرراصح رای هللا لوک هنبا

ES, 

 [ هل رویپ | چ اا
 د 1 هل شا ۱ جاجملا یا ن لىعامسا

 ی: لر وستم

 E OEE كس رد «بولوا ندنک ولم رجا

 نکا شمع هنيلا كناوضر نالوا یجاح كنوب

 وا ر یردارو «شّعا سالحا دن لیعاعسا فا

 لیعامما هلمحو و .یدیشجاق هنندزب ین ماس

YAود تا شا سواح هد هطان رع هدتنخ ران  

 ؛شملاق هدنلا كنایص وا روکذم تلود روما هرادا

 مکح ه 2 اه بسم 2 یو _مطس

 تعحارم هرم ده ¢ 0 «|

 م سا 5٥
 بح اص یخ وا ‹هلکمش ود هق رفت هدب رتدب هدع و

 .یدشعا طبض یسادنک س ‹«كرەدىا ل یهجر

 نت | یناماس دجان لعامسا هه اغاز توت
 هان اب دضتهم یسابع ةفیلخ ییاماس دجا نب یصن یردارب

 هجر تبحاص یا یسیلاو تو ار وام ندذقر طظ

 ردار یکیاو .یدیشغلوا بصن هک اراحس ید

 ا ر بولو عوقو هراحم هعفد ییا هدننب

 .یجکیاو ؛راشعا هلاصم
 نسح هش «هدهسبا شعوط ربسا یرصن «بولک

GE Esبلاغ هجرت بح اص  

 «هلکعا تاف ورز هدنح رات ا .یدیا شا هلم اعم

 رها | ر وام هس ر كن وا ند هفیلح بناج نایعایاا

 ر ‹كرەدىا رکشع قوس ا کا لو لو ۱ یبیلاو

 یار NY و «شعآ ظیضرلرپ قزح

 ناد هفیلح ف رط «هرکص ندک دتا كليلاو ب نکس

 ماعاو نییعت (ثیل ۷ ورع) هنر «قردنلوا لرع

 عقا و تور وط یشراق لیعاسا هد سا شغل وا

 كرهدبا لالقتسا نالعا هک بلاغ هد رام نالوا
 هنس نکس . ردشعا جد ی كني هبناماس تلود

Eیدژلب ار مد «یرو «ندکد روس نا وج  

 هدنخ رات ۲٩ ۵ «ه ركض ندکد رک دنفیصت هضبق ید

 لیعامسا . ردشل وا ینیشناج دجا لغوا «بودیآ تافو

 قوح كب هدنتح یقفشو قفر یک هدنقح ییاتسد رب زو

 ا
EAE ۰قوه لول ۱  

 هرصب لدهن رات ۹۹ ندنح را ۱ «بول

 .ردشعش راق هاع و و قوح كىو : غلوب ىسلاو

 یافلخ ( رقصلاوا ) | لبلب ن )ایت
 رم ال اب د قو ة وملدهیسابع

 هلد ال وا ندنف رط دمع هفیلح هده «بولوا یناک

 .یدیشه وا هرداصم یلاوماو «لت ربا رب

 ا یدو ن لا
 نیکتغط نب نرو س

 لواملا جات یردب ه دنګ رات ۵۳۹ ءبولوا ندنک ولم

 یاسابنای) كرهک «رادتقاعقومهرکصندنناف و كني رو

 شم راتروق ندنلا كبیلص لها

 هرداصم یا وما كنسهعب و لاج ر «قرهباص هبیدعتو

 -ریدتنآ لتف ندنف رط یسهدلاو «ندنغیدرلشاب هکعا

 .یدشفلوا سالجا دوم نیدلابامش یردارب «بولپ
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 ظ هد یدد سا



۵ 
 عاج ن و هداج لیعابنا

 ناو «تلعتنا»] ]۰ ر لیعاسا

 [ .هلیروب تعجارم هنبرلءدام «عماج

 :Ea FES لیعام موج كاس
 نالوا فورعم هلیعسا هیلیهاع »ا «بولوا یلیتغوا

 ۰ ردیسب ر كن هشناط

 هلود-۱ رکن دن ۰ ب |

 اا نیکتکبس ن لععامس

 «نکیا هاو اش ی ردب هده دا یردارب كح وک

 كني رد «ندتغدلوا شقا نييعت دهمعی و شل کا

 :شقا سولح دن 2 هدتح رات FAV هدننافو

 ییرکسع قحاو
 نح اع تر ی «دلکعا لذ هش رایدنک E یئارح

 هل ردا رب نانو هدر وباسی سا را «ندنش داق

 د و دیس رد دنا ست وعو تشک ‹كرەدىا هر اح

 ب واغم یهجرت بحاص « رودنا قوس ر تانک

6 
Eg 

 «بولوا روب دل وا مل ست (ه رکص ندک رتا

 نا فا هل رع تفور لیعاععاو هج |

 رب یتیرغ ةیشو ؛شعروک هلماعم نسح ندنردارب
 .ردآ ۷ یتنطاس تدم .ردشمرک او هد هعلق

 . رد راو یرهبطخ

 هل ادبع 1 ىلع ن

 یافلخ ( سابع ن "| حلاص ن لیعاسا
 هدنض زا ۱۸۳۰ :بولوآ ندنساپ رفا كتهیدسایع
 ادسنفرط دیشرلا نوراه

 .ردشقنا هرادا نسح ییهبیصم راید یا ۸ ءیرنلوا

 .یدا تاذ رب ناسللا صو تیداو لقاع

US ۰ 

 ا ىربطلا نب لبعامسا
 وق یرمطلا یب نالوا

 هیلقص OEE هيطاق كولم «بوآوا ندن ساس ور

 در

 شعا ذ وقت E ۵ د هم لقص

 | نالوا یدح كجا دا قب ندنفرط یدیبع روصتم

 بل ردن وک هلا اغ ودو رکسع لبع نب نسح مانغلاوا
 سه وع ا هجرت تحاص هدنحش لاو ران ۳۳ ۵ ل

 . ردشعا ه رداصم ییلاو-او «شع وط

۹:۹ 

 | نالاخ نر «بویمهدیا ه رادا

 ۵٩۹۲ 6 بول وا یلغوا تن نیکتعط مالسالا تیسس

 هل و و ؛شمشیقلاق هنساوعد تفالخ «هلی-اعدا قلوا
 ندنف رط نه نوحا ین زاو ندنرااع دا جاوک

 تیابن .یدیشم هنا رابتعا عمس هلاحا هعشاصن نالپزای

 یدنک «ندنفیدالشاپ هیدعتو لظ ید هنیرکسعو هعبت

 هنب رب یرب ندنرلهلوک «قردنلوا لتق ندنفرط یرکسع
 . ردشُغ وا سالا

 -رلهدام « دابع نیا 2 ۱ دابع ن لنعامسا

 هنسیهح وا كن ز

 [ .هل رو تعجارم

 ۷ هللا دبع 5 لنعامسا

 نب رع هدنحرا ۱۰۰ كندو برعه ( رجالا

 3 لیعامما اب و

 یا ی لا دع

 ‹«قرەنلوأ نییعت هنکلیلاو هیش رفا ندنف رط زب زعلا دبع ۱

 كن وب یرتکا كراربرب «هلغلوا تاذرب عبطش وخ و لداع
 هنس ر . رد را شل وا فیشمه دلمالسا فرش از

 یبا نب دیزپ ۍتاک كجا هنبرب «یرهنلوا لزرع هرکص
 . ردشُ وا بص

TT 
 لا , Jجو بک

 بصن هنکایلاو هه ن

 وار هل ردارپ E ۷۵ نا ا

 تعب هنسهداز ردارب . یدیضشغا افتخا هد هفوک

 -رکدیلاو لصومو زاوها «سراف .هرکص ندقدنل وا

 یعلک هروصنم تفالخ تبون .یدیشفل وا بصز هن "

 هددسا شفلو ناد رکور ندهجر بحاص تدمر |

 یدېم [رخ مو « نییعت هننکلیلاو هفوک ینیدنک هدعب
 .یدیشعا لزرع |

Eرابع  aندع یارعش  
 هب وعا تلود بول وا

 هبانغو ترشعو هوعهو حدم .ردشعبتی هب هیسابعو

 راو ىح رپ هد نع نیمار نا هد هف وک ..یدیا لئام

 ۱۳ ۱ یهو نالا شوخ هک هيدا
 ند راه راجو . یدردبا تمزالم هوا كيوب یعاش

 وش ینیدلوا شاو س هدنقح یرب هدنمسا ( هعبر ) ۱

 :ردندن راعشا لج تب کیا |

 ۳ روت نا لیان
 3 یردارب تنی وا

 رش (دی ز) هدنع «دنن رزوآ ییافو كنب ردب «هدنح راد

 | یشرق ندهسما بو ؛شمک هبیرادکح دنتسم 11



۱ 

 م سا
 ۱ نوزم علبلقل ءافسش نم له
 ۱ نیمار نیا مر ىلا بیغی بص
 اهلضف هللا نا ةعبر ىلا

 كي هیسابع ا ۱

 ER ندنساب رقا ۳ یسع لب لیعامس
 | نب لیعامسا ندنفرط دیشرلا نوراه هدنح را ۳
 ح واو شال وا بصن هنکلیلاو یصم هرکص ندطاص

 ۱ هل بلح هدادغب 6 هرکص ندقدلا هد رصمه ردق یآ

 . یدیشمال رب آ ندنناپ قتراو «شقک هج رار هلدیشر

۱ 
 | » ۳۱۳ نا » ] ۳ ۱

 ۱ ۳ تعج | مەن هدام ن لیعاعم

 و و | - ۱ ندزیال سل دنا ۰

 هدا ا .ردنشعا تعاطا ضرع هدر «هددسا

 ۳۷۰ بولوا یس هد رک ان كنو ی ربش (هدرال)

 . ردشف وا E هدنح رات

 | مظاکلا موم ن لی

 شقبآ برح یاو هتجرادیع

 | ند ھر ایارسل اوبا «بولوا لغوا كقداص رفعح

 هدعد و هدناو رق .یدی-شغ وا نییعت هنکلیلاو س راف

 | OS كنو 2 تموکح . هد صم

 .E E “° ن لیعامس

 قوج كو «ردقولوم هدنتاور «بولوا ندحاشم
 هدنځګ رات (A دواو یس هن ایکح لاوقا ریمآ دلش

 ) مها را و

 ابا 1 یناماسحو نب لی
 بولوا یردارب كکللادبع نالوا یربخا رادقح
 | ییدنوط یکللادبع روک ذم ناخ كليا هدنحش رات ۹

 | یتد نیرلعو ردارب رکیدو یر بحاص هدهرم
 قح ۲ . یدیشعا سح هد (دنکز را) «بوتوط ربارب
 هدارانش «هلرارف ندسحم هدنتفایق نیداق رب لیعامسا

 ناماس لآ كرهدا زواج همزراوح هدعیو ءافتخا

 بقلت هلبقل (ربصت#) و < عجب یتسهییقب تنرکسع و اا

 رواس و هرعو ناسارخ دهن را ۳۹۰ .یدیشعا

 ا١ نیکتکبس نب دوو سوباق و ناخ كليا هدنف رط

 یاخ كیا «دلرع د راپ كنائابق هع كردبا هرات

۹٤۷ 

BEES 

9۶ | 

 م سا
 هروک ذملئابق تنا «هد هسدا شعب نوافم هعخد ییا

 دوم هدن دس هش ۳۹۵ € هل رغا كوا یتسدنک كب

 لتف ندنفرط كنون «بولو ۱ بولغم کم ۱

 روا

 وا دنیینغ» اشم |

 د ر تب لس
 هدنسلحم لدیشرلا نوراهو < شمسي ي هب هیسایع و

 نع .یدیشلوا لئات هرلناسحا قوح كن «ك رهدیا

 ندنرلیلدازآ كماوع ن ریز لآ «بولوا ییهکم لصا |

 ۰ زدل وقنم ردا و ضعب ه دنعح . یدىا

 كولم (هلودلا بطق) ى وای ن لعامسا

 تاب 9۹۳ ند هیق ولس

 یس دک 5 كقرايكرو یسەدازع كه

 ۔هحوز كهاسکلم و لاح ینیدل وا یریما ناحابرذآ

 هتسیدنک (نوناخ ناکرت) ۲ ) ماا ی وا كقرایکرب ی |
 یشراق هقرایکرب یهجرت تبحاص «هلدعو قمراو ح

 لیحر و نک ال اعام “او

 هل رکسع یید زد وک كت وناخ ناکرب «قرهالیوط کو

 «بولوا بولغم «هدهسنآ شا هب راح کب نارب |

 هنوقرم و ؛شقیکهننای كن وناخ ناکرت نانل وب هدناهفصا
 و دمع لغوا یدک هد کاو هبطخ دا كن و

 .اود زا دقع هدن رلنیب ‹ڭرەدىا قیفر هنهات كهاشکلم |

 ؛رلشل وا عنام یسامآ هد هس رلشعا یدصت ید هح

 یتیدنک هدنساپ كن وناخ ناکرب لی عاما هنر زوا كنو و

 كمع ما بلا قفرط كقرايكرب « بویمهر وک نیما ۱

 «شعس رک هبه رباح | (هدب ز) یسهریشم «هرزوا

 قراکرب هرکص تدمر :یدنشعا لاو هق رایکر و

 ندازما یه دنل و هدنرکف كما طبض یتیرب هلا لتق ۱

 ۳9 AA «یاشسالا ران وب «دلکلیوس هنسدضعد ۱

 . رد رلشعآ لتف یس هدنک |

 | راس نب لیعایسا
 وا بوسنم هربب ز نب هژورع صولا ىلعو هریبز ل

 اسشا دنا ورم 5 كالا دبع ه دود

 تب ولوا ندا رع یامدق

 ٠ ردبقلم هلیبقل (یناسن)

 كىو -شعا ب بول

 9 رد هنرخا و «بواش

 .در وهشم یرداو و راعشا ضعإ .ردشغل و تایح

 ۸ | یولع فسوب نب لعامسا

 ۲۶۱ ( بلاط یبا ن ىلع نر نسح نب نسح نب

 مهاربان کک

E ۰ 



 م سا
 یا وما كنيلاها 6 هلح ورخ هد دم رکم EE هدنخ رات

 ید کكیهرونم 4تن دم «هرکص ندک دتا بہو بصغ

 هلکقا ن دوم لا د 2 دوع « نودک تی

 هداعلاقوف تایورشمو تالاب بوازوا هرصاخ

 هنس هح رد قل وا اله ندقلحآ قاخو ی هام

 بودیک ید هرلف رط و هب هدح ه دعد نه

 هد ۲ ۵ ۲ «هرکص ندقدشاغ وا هل راغ و شب تدمرب

 . ردشعا تاف و

 ناطلس ( س یجب اشن) اشاب
 3یشم هدناز واد یا ناخ نایلس لیعاس

Ee 
 قلرادقوح هد و اه ی «هدلاح ینیدل وا لشابآ

 هیس هاب لیا مور یرکص ندقدل وا لنا هنسهب ر

 دخ ارغ یارغط هدنحش را ۱۰۸۹ ؛نکیشلوا دعاقتم

 عباد ناح دع ناظطل بم هد SANS < تصذد دم

 نع تولو ا ندارزو ندا ا ی رادص

 حر مد ین ارور ندا رو
 شوایس هدنسهنس ۱۰۹۰ .یدیشغ وا عفر هبرازو

 لئاوا «بوّع هرادص دنسم «هنرزوا لتق كناشاب

 هداقم و «نکیا شخروک مدآ ر بنم یفوص ا

 هجن «كرهدبا تدشو تدح راهظا بح ومالب هک

 الا کا ندرفس یسدنکو ؛شعرک هنناق كراهاتکیپ

 اس فر از رادرس لیسما انرب یک اشاب نامعا نکی
 كلن وک ٨٩ «ندنکیدمهدا هظفاحم یلود سومانو

 «سح هدنسهعلق هلاوق هلا لرع < هرئکص ند رادص

 شما لستف قح ريغبو ؛شفلوا فت هسودر هدعبو

 «دشرزوا یساوعد EADS اشسا لنز ینیدلوا

 ۱۱۰۱ یدنن رادص نامز كناشاب نطصم هدازلیرب وک

 e ۳۳ 9 هدس ودر هدنح رات

 ]لر دا سا ها نرود لوا ن اب لیعامس

 -روح ه دود و ا یرادهن رخ 3 راغآ ضعب «نکیا

 داماد مظعا ردص ۳ =< وم « ب ول وا عارح < هلقلیح اب

 ۱ ۳ ه دنس هعق و ۱ ۱ ۰ ۳۲و روک اا مهار

 شل و ۲ یساعا راب رب و نايس اتکب یاغآ ه دمر و

۰ 

 هد ۰۵ یرک ندناکیرم «بولوا

 اش اب هلا دبع ریش نارا ه دعب و هنعلایا لیا مور

 .ندنغی دم روط

 یسلاو دادم SSN CV و : شفغفلوا نییعت دننیعم

 ا ۹:۸
 E كنا لع لغوا مکح o> رکص هنس رب «بوا وا

 3 ترادص ۳ لال اا را ريق «هدنل رع لوا

 موزا «نکیا نایشاتکب یاغآ .ردشفلوا عیفرت هبامطع
 نیب « هل وا شا دایتعا ییامد یار هر نمسه و زا

 ۱ ی هه رام :پولو
 ندنرادص تان وک AV «ندنغیدلوا شمحآ یوتشر

 «قن هسودر «قرهنلوا هرداصم امو «لزع هرکص

 بصن هنغلظفاح هیناخ تیابو « لقت هرفاس هدب

 تکترم «كافس .ردشقا تافو هداروا ءقردس وا

 یدا صوث ر لهاح و

 میلس ناطاس ( نا | اه لعاسا

 دن شا هاب روا ات را

EE,بولوا ندارزو ندا زارحا یاطع تارا » 

 ترلوا وا تب اغا یصح .ردیلوپاتسا
 هللا ظفح یم رک نآرقو ؛شغوط هد را ۱

 هنکلسم كننردب یرکص نایت ع رادقم رب

 «یغالوقهرق كنساغآ رارجکب ؛یسکصخ لو :هلک ولس
 یاتسو تیابهت و اغآ یصخ ۰ ینکصخ لیدب

 ی طم املا و زا 8 تربت «بولوا یشاب
 هنر هد رات ۱۲۱۹ .یدیشلوا یتبمو هجون

 «هرکص مام شب تردو :شلوا ايرد ناد وړق هل راز و

NNIYSردشف وا عیفرت هیابطع ترادص 0 . 

 هلا یهاشداب تافتلا ؛هدهسیدنآ رزو رب ریدمو لقاع

 ضعب کیدلی بیقر هنیدنک «بولوا رورغ تسمرس
 .هلوا ردتقم «هدلاح ییدتا یدصت کا عفد یرباکا

 تارح هنبی ر هنتف هل دصقم مارم یارحا «ندنغیدم

 ؛لزع هد ۱۲۲۱ دک ندرادص یا ۱۸ .دلکغا

 ناطاس هرکص ندهعقو .یدیشفلوا نن ههسور و
 بابا هداعا قزازو ندبفرط یراترش- ناخ قطصم

 یا ۵ تر ٌ؛ شغل وا نعت هنغلطفاحم یزاغ 2 دیقس رګ | هل

 . ردشعا تاقو هرکص یآ

 ثلا ناخ دم ناطلس ۱ اشا لبعاسا

 وا ندنسارزو یرود
  هدجو سصعو هزعو ماش ؛نکیا یسیلاو ماش «بول
 هل كچ و فب رش NOE نانلوا نییعت ند

 و مابم نال وا هدنرح نا یاهاو اف یش كن و و

 دلت ۱۱ «بول وا رومأم هکمربو ماتخ هنن ایدعت

 تم واقم لر بس و ؛شغا رفع قوس ه زاعح ه داس

Oe E OES EE O gy 



I 

 م سا
 ینیسح نب هالادبع هنیرب «هلفلوا شغ | رارف نزسکغا
 .یدیشتا تدوع «كرەدبا بصذ فرش

 یا ناخ قم و اشا ا

 «بولوا ندنسارزو یرود 9

 «هرکص ندقدلوا یکب رلکب یلیا مورو یساغآ یرهکب

 هدنش را ۰۱۸5و کو نک هنکللاو رصم

 یارقف هدنسانا ابو والغو طعق ندیا روهظ هدصم"

 .یدیشوب عوقو یبهناعاو درا قوج ك هیاها

 قوحرب هدرصع «هلفلوا ریزورب یتحامسو مرک تیاغ
 هنکلیلاو دادخ هگع و ؛شلوا قفوم هنارمو تاربخ

 بولوا بهاذ هنفحهنلوا مادعا «هخلوا بصن
 هرکص هنبسربو «رارف هناربا الیل دن زا ۲
 . ردشعا تافو هاروا

 یرودعیار ناد نایاب ۱ اشا لعامسا
 نع بولوا ندنسارزو هپ هام

 هدیبو كمظعاردص ادتبا .یدا. یلکسره لصا

 ۱۱۱۹ «بولوا یسشاب شواچ كهاشدا ترضح

 هدهعقو «هلفغاوا بصن هنکلشتفم لوطات ۲ هدنح رات

 لیکن یرانالوت هدنواقش قیرطو یرلنالوا لخدم یذ

 ردق ید لب «كرهزبتس وک هغلابم هد هی رت و

 شلاق لوط نداشا ناعنک هدعب .یدیشغا لگ
 كرهدبا جوز یی یهاشداب ترضح هریشمه نالوا

 هد هناهاش فرشو ؛شلوا لئات هدفرش ترهاصم

 هنسوو هدو ارخوم .یدیشلاق ماقمعاق هدلوبناتسا
 ك هدنرفس ناتسرام تولوا نیعت هنراکلیلاو

 دیهش هدههراغویو شاروک قمدخو تربغ قوچ
۳ 
 هدقلد وات رآ ( بس لسالب ) |اشاب اب انا

 هدب را وح ی رب هبص هح روک

 ر E هنادناخرب یکسا كب یه رق (هسالپ) عقاو

 ا د رے ناخ ديحملا لع ا «بولوا رړزو

 كليلاو تاعف دلا هد رلتال و قوحرب هدن راتنطاس نامز

 م وحمه هر اک ديحملا دبع رود رخاواو «شغقا

 « یارس » هحد وات رآ یا ( هسالپ ) یتح «بولوا

 ندیارسلال وا صوص هب ادناخ وب «ندنشدل وا كعد

 بوسنم هلادناخ و .ردشغلوا هیعس رسا و هی رق ییالوط

 مویلا یراهارخ كنب رلیارس .ردشهتینیارزو قوح رب
 . نددوح وم

 م سا ۹5۹
 ناتطلس ( = ںیک رج ) | ا ار 9

eاربشم یرود ناخ دی ادبع ] - 

 تاذ رب روهش هلتعا جو تراسح «يولوا ندن

 یس هلوک كناشاب دم تزرع لا وط لصا نء .یدا

 رارف ییالوط ندنسهلماعم تدش كلارا «بول و

 وقوا هدارواو ؛شعا اجلا هنغاجوا یهر هل

 -الشاب هکعا بنارم عطق بو رکوا قمزایبوب
 یشابکی ندکی ندقیلشا زوهدنسهب راح بب زن .یدیشم

 را ود را یحد رد هلیسنهس ر كاهش رف هدعیو ؛شلوا

 یجد ارخ و ومو «هدنکلایکو لاو لصومو هدنتسایر ناک |

 عاطهرق .ردشفلو هدنتسایر ناکرا ودرا یعج وا

 «بولوا یظفام كنیزاغوب (ع ورتسوا) هدنسهب راح

 .ه رام دیسورو ؛شلروک یتمدخ نسحو تعاعش

 و ؛شع وط ییافلق «بولوا ییادناموق ندو هدنس

 تراسحو تعاجش هداعلا قوف هدنسهبراحم (هناتح)

 هدعبو :شلوا حورجم ندرب جاق رب «بورسوک

 هتیریشم هبر ریارب هلقفل وا نییعت هنفلن ادناموق هزتسلس
 هللسم عاطهرق ندا روظ هدم .ردشفل وا عیفر

 «قرهنلوا نعت هنغلنادناموق كس رهو هنس و هدئس

RR EN LIAN 
 ۱۲۷۷و ؟شمامهلوب حالف ندتلعو «ك كر هل ربتک هند

 هدنوک رب هللاخ دیحما دبع نا طاس ناکقنج هدن رات

 .ردشعا لاحمرا
 دبع ناطاس ( بس

 ندنسارزویرود u لا ۱

 بوسنم هنسهناع موررب هدریمزا لصا نع «بولوا
 ۱۳۳۱ TET مور

 قاعسا یناح هد

 شل آ نیصاص

 هیسورو نانوب «كرهنرکوا یفلحارج قرلوا ىلع
 هدیحارح تمدخ هدنتیعم كنسدنفا هدن رله راع

 IE حارح ر هد نمسا یدنفا

 ندنسدنفا «قرشلاب هلمالسا فرشو <

 حاارخ هتنالآ هداب یجج وا هصاخ هدعب . یدیشفل و

 هلصعتسم تامولعم نالوا هدنفو قش بول وا نییعت |
 ناتلوا دا 1 یی هدهرص وا ‹ كه روک ین اصقن ا |

 ۱۲۲۰و ؛شعا اعدتسا یلوبق هن هناهاش ةیبط کم

 لاکا یط نف 2 رهدیک ةس را هح ورخ دک هد

 رشم «ك رءهدیا قر هد هب رکسع بنام هدنند وع هل وب

 دعت < هنن راظن هب اهاش ةییط بئکم «هرکص ندقدل وا



 ا
 هنغلاضعا ناهطنن سلج هدنندوعو «هنکدلیلاو ربمزا

 تشاو هتحالصا 2 هناخ هتنمح ۰. یدیشغ وا نحت

 داحا یی هیبط هدیرحو «شلروک یمدخ قوح 0 )

 ناق كناشاب یردق موحم قبسا ردص .ردشعا

 هدنتنطاس لئاوا كناخ زبزعلا دبع ناطاس . ردب ردن

 ا تاذ و

 ۱ انشا لعاسا

 سور هدنس هعق و رام بول وا ندا بشم یر رود

A E db eهددیاعع # اع ندا لاغشا  

 ناطلس ( س یحاود)
 كا ززعلادبعوديڪلادبع

 هنسهظفام نسح كنب رکسع ماظن .یدا یالاربم

 «هلغل وای زادتفاو ثراهم هلیس هدایز هنس هی رب دل کسعاو

 رخاوا كناخ دیجلادبع ناطاس «كرهدبا بنارم عطق

AES LE,قوح رب :شعا زارحا ی یرعشم هر  

 كلبا كن اشا عد د و تونل و هدن راکلیلاو رلش الو

 ام هتماقا هوز رط نالوا نطو هدناهز ا

 ؛شلوا

 «نکیا یسیلاو های و ؛شفلوا تصذ هنکلیلا و ها

VIردشع ا ثاف و هدا روا هد ۱ . 

 هدایزسوآ ( س را )

 یسهعقو راع «نکیا طباض ۱ اشاب لیعامسا
 ھهي اع هيلع تلود هد رات N Niele «هن رز وا

 A رد AE ها زتالطا گو

 رو قلاولرمم «ك رهدنآ لوبق یالسا ند فا الا

 جت یا 2 3 2 N EES ایا کا ها

 هن سایر هی رح ناک را یسود را یلوطات هدنس هب رام

 هب داعس رد و شا هعفا دم یه راق ‹قرەنلوا نییعت

 «هنغلاضعا تایظنت سلجم هلیسهبر قیرف «هدنندوع

 دن رک هد ۱۲۷۸ و مراتب رومأم ممه ضعد رکید ه دعب

 .ردشعا تافو هد۱۲۸۲ «قرهنلوا بصن هنکلیلاو

 لیعاسا هداز لیلد هيت ) شا ۱ 1۹ |

 لنلد هت ) اشا یهر 1 + ۰ 7

 اشسا لع بول وا لغوا كاا لو هدر ات لع

 زوشکد اشا لو لعوا «تق و ینیدلوا ینامرف

 ندر «ندنعب دن و عبا هشت فلوت قرمصتم

 هدنعسا ك دوج هجرت تخاص «قردنل وا مادعا

 «قرهلل وا وفع فلفل و نسلاربغص رار هلردارب روا

 عطف «بو وی هدنلود تامدخ و ؛شاربتک هنداعسرد

 دع ناب «قرهنلو هدرلش رومامراسو هد راکلیلاو

 . ردشعا تافو هدنرخاوا یتنطاس رود كناخ زب زعلا

۹9. 
  ندزهناود یللقع روپشم ك دو نالوا یردارب

 ۳ اشا فصاو یس ریشعه رب ودزرسا ماخ هاف . یدنا

 a مسا

 .ردرلشخا تا و ارتا جد لغوارپ و رسا

 مع نده واح حاشم u 1 لعامسا
 حور» «بولوا تاذ رب مک شو

 رب هیونتم هلیفبیش رمسفت رب روهشم هلیاونع «ناییلا
 -الاک یرب ره هک «ردراو یرات | ضعب ۷

 هدیداعس رد «بو وا لسودنآ لا ا

 لوغشم دانع صو ظع و تدمر هدنسعهاح ناطلس

 ۳ ۱ ۱۲۲۷ و «ث رعه دن سس وارا یرکص ندقد) وا

 . ردشعا تاف و هداروا ه دن

 ھه دن اد تل ود 3
 وتو نوکر ] گشاد لا  ملا 7

 هدنرخاوا ینرق یصتلآ كئرعه :ردیلغوا كيهاربا |
 قرف یعنشت ربثا نا س .ردشروس تموکح

 لیعا-سار شمروس تموکح هدنرخاوا یرصه

 مور ندنفرط ف «بودنا رکذ خد یدنعشناد

 دنمشاد ل نکتشکو «شلدیآ هرصاح هدر ندنعالف

 .رویدا نایب ینغیدلوا شلراروق ندنفرط

 عاش راک ١ < ج | تور لیعامسا
 ۔وط بول وا نده رداق 2

 هرکص ندک دتبام ولع لیصح هدي وطسقو دلو هدهیس
 هيس ونعم توعد كنينالک رداقلادبع تربضح

 تالاک یک یرهاظ ید یتنطاب «كرهدا تع نع هدادفب

 هینک ( یناترهپ ) هدهو ؛شقا روضو نيز هلا

 رومأم هداشرا هشیراید لیا مورو یلوطا ليس

 «راذکو تشک یراهبصقو رهش قوحرب «بولوا
 ندک دنا راعا و انن راهیکت بوسنم هني رامان هدلحم قرفو

 (هناخش رداق) هدهن اش وط E ES «ه رطص

 هد راید و لوا لاو ءاشنا یهاشاخ روهشم هلکغ د

 ناطاس .ردشلیا دابع داشرا هرزوا هب رداق تش رط

 زب رع اک مشر كنفررش عماج دجا

 اجر هیسمش تشرطو «تباطخ تمدخ ییاده دوج

 ظعو یارحا هدیسرک یرو دحالا دبع ند

 بحاسص «یک یرلکدتیا افیا ینیژهفیظو تعصنو

 ینسارجا هللا رکذ هرزوا هیرداق تقیرط ید هجرت
 ۱۱۳ را ۱۳۵۱ ۰ یدراتدهابا هدیمفرد

 هنس هصوصح بر یک هدنلاصتا یس واز «بودا

 تاماقمو لسم یسدینطابو هی رهاظ تالاک . ردشفل وا رفد
 . ید تلادر. نوت نانارکو

1 
۱ 
3 
1 

۱ 
۱ 
۱ 

3 



 یا

 0 یدز ا

 هما فا (هضر) لع ماما ترک یس اواو ۲

 اا كا

 ند هد ز A ند دا

 ۱۰۰۵ :بوغۆط هدنشزان ۱۰۱۹ ..رولوا و

 ه رادتفا عقوم هرکص نددجا ماما یردارب هدنح رات

 دافلوا تا ذرب لداعو لقاعو پیداو ملاعو ؛شمع

 جد یوم سد «بودیا هرادا نسح یهیاع رايد 3

 ا هب یدب ز بهذم قج1 O ES رحا رز

 ربخ ىلع یج) هلاذاو «عفر یتسهیضرت كيش «هاغلوا

 تاف و هدنخح را ۱۰۸۷ .یدشخا مط ییمالک (لملا

 . ردشقا

 ر ا ¢ اص »1

 ی ا اا [.هیدویپ 1 حلاص لیعاسا
 دینح میس 3 ناردن

 ن یموم س ن ىلع هحاوخ ن مهارب | جی ن

 وکح تفو لیج رب هدناربا (یواع نیدلا نص مش

 ۔ادکخ یحربو یه تنه وهم تود نرو تم

 ماما نیدلا نص حس یسالعا دج كنهلالسو .ردیر

 ۔ وا تاذرب ندمارک ةنظمو ندنلسن كمظاك یسوم

 راو یاد رم قوح كبو یسهواز هدلیدرا بول

 «بودیک هن رايز یخد ینیرصاسعم كولم یتح . یدیا
 یتساعد « ل رهدا ترایز یدک كنلروع هج زا

 ؛ شا بلط

 هلهح و و «هلکع | فیلکت ییقالطا كنارسا ینیدل وا

 هنادرم همز كش یسهفاک كنارسا نالتروق

 تس و هدنسهواز هرکصندنندنک .یدراشل وا لخاد

 سانلا دنع هلهح و و یدیدافحاو دال وا نالوا نیشن

 كن اد رم «دینج مش ند ران وب «بولوا مرکمو ززعم

E۱ بح وم یسەشيدىا كهاشناهج ازم « هلیبسح  

 لاقتنا هرکبراید «هلغفلوا جارخا ندناجیابرذآ «بولوا

 ۱ شع وط هدر هيرا هدنلباقم مجد و

۹5۱ 

 أ

 ۱ یتسهریشمه «ب ول وا رهظم هل ویق نسح كنس نوز

 . یدیشلوا رتالاب یرابتعاو ردق هلکغا ح وزن ید

7 
 یایع هرکص تدمر و

 3 بوشیقلاق هنق وس و 2 رکتسع ليما ناک

 وا ل نک لا نا
 ( زدیحت ناطل تاپ اد و

 هلکع ا طرضص یناحارذآ نسح نوزوا هد عد

 ٤ شع تدوع هدرا دینح

 یحاص ناورش
 و) ر دمیح مش لغوا ن

 «بوروستم وکح

 م سا
 جوزب ی (هاشلاع) یربق كنسح نوزوا یساد
 دلیما ناتسج رک یازع یک یساباب «هرکص ندک دنیا

 بحاص .ردشفوا لتف

 هروکذم یزربق كنسح نوزوا لیعامسا هاش هجرت

 هد ۸٩۸ ؛بولوا دلوتم هدنح را ۸٩۲ ندهاشلاع

 I ووا ها ورش

 وا لک ندنفرط ازم مسر ىلع ناطاس یردارپ

 ..یدیشقک د هنالك: « نود )رو ساک ددو
 حج هنناپ یسابحا و نادم كن رد هدنحګ رات ۵ ٩۰

 نالوا لتاق كنردب « بوراو هناورش « هغغلوا

 «یرکصندکدتسا طیض ناورشو لی( ام خ رف)

 - ابرذآ هلکقا مربنم ییازم دنولا هدنخ رات ۷

 . ردشقا ذاا تیام یزیربتو «ےتف ید یناج

 هد ٩۱۳ ینامرکو سراف ءم قارع هد ٩

 - رد وکاب هد ٩۱۵ «یدادغ هد ٩۱ «یرگبراید

 بلا لق یاخ كیش ندناکب زوا هد۱٩ ۰ «یتید

 هدنارباو «لیکشت تلودر كوي «هلکشا طبضیناسارخ

 .ردشعا نالعا سر ییییش بهذم قرهلوا یحرب

 ناخ میلس ناطلس زوای یناّمع لا تح تقوا

 هاش هیلاراشم ندنغیدلوا یهابم هلهاشدا رب یک

 ٩۲۶ یا رمدنا قوس یکیع تالا یراق |
 هاش لغت ازق یتسهرومشم ةبراحم ناربدلاچ هدن رات

 ح ورم یسیدنک و مزهنم یک یرکسع فالیعاعسا

 یکاعرصع ندیک هندادماو ؛شقا رارف «قرهلوا

 لوئقم و مم هد راو تلعا چ د کرو

 اهد هنس ۱۰ هرکصندما بنا و لیعاعسا هاش

 تاقف و هد(بارس) هدنح راب ۰

 .ردشملوأ

 نود هناي یرد یرهنلوا لقت هلی د را یعن و «شخآ

 هدنناق و بول وا هنس ۲ ۶ یتاطاس تدم - زر لطعلاوا

 .هسی دنا رادیکحرب مدقم و روسح , ىدا هدنشات ۳۸

 یدالوا اف Ak یدنا بم هتهافس و یهالم هد

 ییشناح بسابهط هاش نالوا یرلکوب «بولاق
 . ردشلوا

 7 ینا "یوفص لیعامسا
 <« بولوا یورو كالرعامما هاشو

 نامز كن رد

 -افو كنب ردم «نکیا سوبم هدنسهعلق (ههقهق) یر

Eیرب ) یسه ریشه  (Dkرکید  

 قرەراقيح ندسح ییهجرت بحاص هلا لو

 هاس س ۷

 لغو اكبم

 تاک هتل ۲ EES ٩ . ردیسحعح وا

 یر دیح یردارب



 م سا
 لنیعاسا ءاش .زدشغا سالجا هست :د ۳

 «هددسدا شا نالعا ی یس بهذم هل راکنا یلیعیش

 هدعاب ادتا « هٍْغل وا مدار راوګوخو ماظ ی

 ندک دشسالتق یییردار کس و ییسهریشمه نال وا یتتطلس

 كي زونوا ندنرکسع و ندنلاج ر كنيرد «هرکص

 قح ر ق آ هلکعا مادعا و لتف یجد ردو مک

 اور رب هد ٩۸ ۵ «هرکص ندکد روس تم وکح هنس

 رکیدو ےس ندنفرط یسهربشم رب رکید هد

 رشته( ا ند رط یک ا هتل

 اک نالوا شلاق عاص ند رلردارب هرکص ندو

 .ردشعا سواح هت هدنادخ

 رواج: هاش ا ا
 ا ندن ررادکح

 «سولح هب یرادهح ی دم راب ٩۱ ۵ بول

 تاقو هد ۱ ءهرکص, ندتموکح یارحا هنس ۲ ۵ و

 . ردشعا

  ESاس 3
 ۱۰ رویش ۱ ینولجع لعاسا

 یک ییلبات ینغلا دبعو «شغوط هدول هدنح رات

 2د هد ۷۲ كرهدیا لیصحم ندالع ریهاشم

 «هد هسا شم زای CE .ردشخا تافو

 نب هدیبع وبا ماش جان . ردشماملوا قفوم هنلاک |
 هيبقل ىسارج «هللوا ندنلسن كنب راتممح حارج

 ۰ زر دبقلم

 [. هل روي تعجارم | دوصنم لیعامس ۱

 1 ۱ ماظن لعاسا ندنکولم ناتس دنه ۳۹ ۰۰

 دجا 2 كن رد هدنح را ٩٩۷ «بول وا غوا

 E 6دا (ر روصنم «|

  هددهتسا شوا سالحا هی رادمح 0

 ینکلم هرکص هنس ییا هلدادما كهاش رک ا یردب
 .ردشا دادرتسا

 كنلود> شر وس | 1 هلعامس |

 بول وا هبصق رب هدنسد ع لحاس

 كشيوس <« هدنېونج هزموالیک ۷۵ كدیعس تروپ
 هدنطسو نامه كلودح «هدنلامشا هرم ولی ۲

 رسد رب .ردعقاو هدنسل ام لحاس كنلوک (حاسن)و

 اق ید ندفرطربو هلشیوس ندفرطرب هلیطخ لو
 .ردط و رم هل راط طایمدو دیشر «هبردنکسا «هره

 «كرەك ندنجا كنهبصق و ید یسهبعشرب كل

۹5۲ ۱ 

 ا ۱ ۱۱۸۰ رک و .رولوابصنم دنلوک اسم
 ۱ ا ندنف رط یرلترمضح اشا لیعامسا قیاس و دخ

ETAL e a ENA 
 مر

 مسا

 و «شفلوا ح رط هدنروص رب حساو كي «قرةنلوا

 لزوک تیاغ یسهیشا قوح ربو یرلنادیم ها رلقاق وس

 هرزوا قلوا ربش رب هاکتراح و كوي « قرهلییاب

 رو ناسا
 یسوفن ۰۰۰ یسیلاها

 «بویهدا قرب هساصت ره «هد هسا شلروق

 رک او « شم همهدیا زواحم
 «ید یسهبعش لی نالبریدتیفآ «بولاف شو ینهیننا

 ديل و تانفعت غاطرب «هدرب كحهدیا ا ساوه

 . ردشل رب و یمسا (هیلیعامسا)ید هلانق وب س . ردشعا

 هک «ردهقرف رب ندهیعیش ق ۳

 لغوا كوي كقداص رفعح ا هلعامن ۱

 دیس هما و «ندن رلق ديب اط ماما كوص لیعامسا

 رابتعا هن رهاظ كع رڪ نآرق < 0 یرلقدنلوا

 ند 80 و هدنعز كعا لع ھا « تويغا
 س) «ندن راک دنیا لوبق ماما ید و « (هینطاب)

 و ناریناننا ید هدا .راردقورعم ید هل رلمما

 یالسا ماع تقو لیخرب . رزقا باتتجا ندنامرحم
 حایص نسحو یبقناط (هطمارق) ندبا رادهنخر

( A: 

 وا دوجوم موللا
 ندیهذم و جد رلیاهو ا رای رمصذ نال

 یسهلیبقرب كرلیربصن یهده روس یت ا

 .ردف و رعم هيما ( ا ) مویلا

 اشمآ ( 5

 ی سادلارمسا
 یانه هیصق

 : رایدنا ما هبهذم و نویطافو

 . ردیسا كرو تلایا و هبصقر هدنس

 7 قردل وا هدن راک لوص و هدارصنم رخ نالوا

 و «هدنسدب ع لاش هزنمولک ۳9۰ كن ( وتِک )

 ` عقاو هدییغ لوط ۸۲۲۱۰۲ ۳۰۲ هبا یلامش ضرع
 نالوا یاهو <« ردراو یسیل اها ۳۰۰۰ ء بولوا

 كتر وھج رودآوقا تلاا EE EEE كتلابا

 رحم هلیلابح 00 (دن1) «بولوا ىلاي ىلاجشركا
 .زد رابغ ندرارب زود و عقاو ها ا ربك طیحم

 0 200 ریاسو هلرلنامروا یراغ رک |

 -اها .رونلوا جارخا وناقاقو (قوحواف) قوح ك
 یس کا بول وا ثرابع ندس وقت ۷ 1 یسل

 .دیلصا ماوقا ندا لک یس هی دق لاها كناق مآ ۱

 شو یف ورعم هيما (هبایق) هدن را قح فالو

 «ردراو ید یشحو موفر ترابع نادیشک ۷و +

۰ 

8 

1 
1 



Eفا و  
1 ۲ ۹ 

mw۳  

 م سا 7

 االس دن ۲ یری نشآ لا هما کا. لر کود رای روا

 یرغوط هییرع لاعش «هلبکرت ندناچ یکیا ننیا ندنس
 ینیزنک اك راوص ندا اورا یلایا نالوا یانمه «قرهقآ

 طیحم رع هدنناب كهبصق نالوا یانه «هلا عج یخد

 ندنغی دنل و یرلثاط د مز هدنسارم .رولیکود هریک

 وا همس هلعسا و نالوا كعد (دمز) هلو اپسا

 .ردنشفل

 و (5۳6۲18) د رم“ د وخا

 i E ۱ سلدرمسا

 ندارد کج !نازبا هک ید رب لر
 یسدنک « هدقدنل وا لتق هدرصم (؟سواک ) سیبماق

 یت « هلیساعدا قلوا یردارب كهيلاراشم رادىکح
 ینیدلواشاشیا هلیتفو كنسیدنک قم او ؛ شبا طبض

 -رلپ راف ندنفیدلوا شاسک یرلقالوق ةازاجم هتیانجرب
 ینیرس « یریاط ندنوب یفیدلوا مک یسیرب کن

 و یسیدنک « بوقلاق تلود یارک .هلکغا اضشفا

 وب . ردرلشقا لتق یرادبوم قوچرب ربارپ هلیسیدنک
 اص « بولوپ ع وقو لوا هنس ۵۲۲ نددژلیم هعقو

 2 رایاربا .ردنشمروس :تشوتع یآ 2و تک

 .ردق و ربخرب چه قحهریدک [ ییدعقو وب ه دنحم رات

(n ۱ E4 ارعش او  

 هدنګځ را ۱۷۷۰ «بولوالدنس

 هدننامز یلالشخا هسنارفو «شغوط هد (هسن وورب)

 ندکدتبا تحایس هدایوروآ تدمرپ «هلک رب یهسنارف

 قاطرب «كرهدیا تدوع هدننامز قلر وطا ربع ا «ه رکص

 قلروطاریعا . یدیشغا رش رلارپوا ضعب و راعشا
 -اقآو «نیعت هنکلشتفم راورتای «هلغفل و یرادفرط

 روطاریعا هدعب «هدهسا شش وا لوبق هنغلاصعا اید

 < نوک دشا شنا وک زر ی
 . ردشعا تافو هد۱۸۱ ۲و «ششلوا نن هد ۱

 «هد 4سا لاکر ی راهم هد هلی وس زوس ققمو نوزوم

 كا كنءرکنا ( 5۵011600 ) | ا
aا وقف  

 (نروهکلاد) هدن را ۱۷۲۰ .ردیلایح وقسا «بول

 ادا . ردشعا تافو هد ۷و هشعوط دک

 یراباتک هاکحو ورايت هرکص «بولوا یخارح رکسع

 روما «قرهبالشاب هنریرح هنوقوم ٌةلاسر رو هنفیلأت

4 

۹:۳ 

 | قالبج لربح نکا طالتخا الصا زرا هک
 م سا

 نددلج چ اقرب كەرىلكناو شمش راق جد هب هوسآیس

 نگ را لصفمرب بک م

 هدہصق کیا هل ران اونع ) لراقتا « و «یرلشاب کا

 3 دشم زاد كن ایح وقسا «

 یرابآ .ردشغل وا للاخ دا جد هنس هص ز ا رعش «فلغم زاب ۱

 هجرت یخد هنبرلناسل ایوروا راسو « عبط هلتاعفد

 .ردش وا

 هدهیس ور ( | 3 ۱ ) ٩۳۱۵1۵051

N.یدکرم كتلایا نالوا یعاتمه  
 دن راس لحناس تای بک ها و

 و هدنسیونج قرش هزمولیک ۷۰۰ كفروپسزپ

 .ردعقاو هدنسیب ونج رغ هزام ولیک ۶۱۵ كنهوقسوم
  یرهدادعا هیکلمو هي رح ,« یسلاها ۶۸

 زتسانم قوحرب «یساسیلک كوي قیا «یتکم ترا

 .هشراف هقباش « باروح .دغاک ءزب كيا ؛ ىز |
 قلعم هدر اتو دا ورد ۸ کو 6 یا

 « بولوا ریشرب کسا كب
 عشق ادا هد یوم تبط لو افت تل
 . ردشل و هدنطبض 4 لیلها هاکو كرلسور هاک هدع و

 «نکیا شمقبج ردق هنرهدار ۲۰۰۰۰۰ یبیلاها
 .هدیدع تابراحمو ندایو ندا روهظ بقاعتم یتیررب

 . ردراو راه كاشیا

 BA لزسنارف هد ۱۸۱۲ .ردشع وا تیر ند
 (راوت) ًالامشیلایا كسنل ومسا س. یدراشا یارحاو

 ندنتهج قرش بونج «(هغولاق) و هوقسوم ًاقرش
 «فلیهوم یخد ًابغو ( فوغینرچ ) ًابونج «(لروا)
 اسم «تولواطام و دود هاب راتلایاقوتسی و كسبو
 ۱۱۲۲۰ یسلاهاو تسرو ۲۸۲ ٤ یسهیعطس هح

 ۱۲۰6 «بویلوا یسهبصق هقشب ند کر . ردیشک
 . ردعهاح یه رف

 (1 5۳211۲ تیامساد وخای --نوح) |

 «بول وا ندنن و رگ ربهاشم هزبلکتا ]

 .ردشقعا تافو هد ۱۱۳۱ و ‹«شغوط هد ۹

RES 

 یاشمآ كدة را ۱۲۱ ندي راق ۰

 «كرهدا تحایس هدنسهعطق (اینح ربو ) كنيلاش

 و شع: ترا طف هنتسیسأت" اک (نووت سهاح)

 كرلن و تیام كرهدیا راه رام قوحر هلرایشحو

 «نکیا هدزوا قشوا لک او جد «بوشسود هنیلا

 و چک هدنعسا (ساتنوهاقوب) یزریق كنسییر رلیشحو
 برکا کی .یدشغل وا صیلخم ندنفرط ربقرب لزوک

 , ندههزاب تاک را لصفم رباد منلاوح | كن



 منا
 501( ا  ترور) ۱ نا

 ر وهم «بولوا لدن ویعیبط ریه اشم «

 E جراف . یدنا یسهدازعو ی ۵ (ست وق )

 دیر اط رز EA «بولوا تمل هبلا راشم ۳

 .ردشعا تمدح همی یتنایفشک كنوت و و دن ۳

 هد۱ 71۱۸۲ .ردراو یرا ربا ضه رک هر هییعویط نیکح

 .ردشخا تافو هد ۱۷۶۰۸ «بوغوط

 ها نوه دا ۱ تیسا
 ۱۷۹۰و «شع وط هد (یدلاقریک) هدنح را ۳
 ران ونفلاراد ع روداو ووقسالغ . ردشغا تافو هد

 كن هیقلخ تایح»و «ندکدتبا لا تقو لیخرب هد
 تاتک ر ریتعم ثیاغ هلیاونع «یسه رظن دعا و

 لإ تامر یلتحایس هبهسنارف هرکس ندقد زاپ

 .ایح وقسا ( ۸۰ Smith  مادا)

 او زنا كلدتس نواو ؛شعا تفلا دقع هاب رامدآ روپشم

 « لاصع سا تروصو بابا كما تورت » هرکص لد

 هنناسل ره كنابوروا هک ؛ردشم زای باتک رب هلیناونع
 .بوروآو «شعارق ترهش رب كوي «قردشلوا هجرت
 هدناتک و .ردشمدعا تمدخ زا هندعو قر هح

 كره دا داف شا ینکلتسرس كعيانص

 ا ام . رویدا ترا ا

(Sidney Smith — 1رکن  
 تمس

 NNE «بولوا نان رللا ربما

 هدن ول وت دوتا تاوو .هد .۱ ۷۰ و ‹شغوط

 هنیلا ۵ رازسنا رف [رخ وم «هلفقای یتساغود كن هسنارف
 «بودیا رارف «هد هسا شفل وا سدح «بوشود رسا

 و «هعفادم یاکص یشراق هراب او ہد ۹

 دقع ییسهدهاعم شع هلا ری له

 .ردشعا اضماو

 ا
 e RES دنالریم و رون

(J.Smithson — 
 نوستسسا

 . ردشل و ت ریش ارم ینیدا وا شثاو هم ایفشک و

 هيلع تیعجر نو_هعبط هعق ات کا هد هعفج كلا#

 یساربل ریلکنا ۰

 .ردشُعا تافو 13 یا «بوغ وط هد: ۷ 5

 | دایفتمسا
* 

 رھا ر هتسدس اد

)Smi ۱۲۱ ۱6۱۵(هدیلامشیاش مآ  

 (دیالسادور) كنهعلج كلام

 هزام ولیک ۱ ٥ كنب رهش (هسنادوورپ) 2 هدنن ر وهج

Ao 

. ۰ AO. A ۱39۲۰ 

 لا سا

 .N و «بولوا هبصق ر عقاو هدنساب ع لا

 روپشم هلعسا و ید هدهردن ول س . رد راو یسیلاها

 .ردشفلوا دانا لحم رازاب بولوا نادیمر
 bs نیر كن هيس ورر ۲ 12

 ا یزک م اضق هدنغامس e ںس

 الاش هزنموایک ۳۱ كفرودلسود « بولوا رېشر

 ..او هدنرزوا ییاچ (هنرب)
 راوهشم كورق

 . قوحرب رکید «یکینیدلواهد رېش وب یسهقیراف بوط
 1 تورق .ردراو یدیرلن دعم ر وکو ریمد و راهش ر اف

 ندن رلعوات نرو و دنسرق رش

 . رد راو یسیلاها O NE . ردع

  هدهش راف «بودا طبض ر مود کف ۴ یسهش راف

 . رویلب رب دشیلاج هع ۰. ۰۰ جد هدن رلن دعه

 ۱ سا

 3 هدنن وشح هزبم واک ۱ كن ره ارخ یی.دق ۳

o 1V Aہلا یلاعش ضرع  OTE 

1 
3 

; 
۹ 

 ریه د نالوا E هب هقن راف وب هن و ۰

 ۱ رپش ر ی لکھ تیرب دم ہد ر ےد دیعص 3

 1 ( هی ) ES لحاس كم بول وا

 . کسا .ردعماج ییلاها ۰۰۰و عقاو هدیفرش لوط

 - ینیدل وا (انس) هدیطبقناسل یم دق مسا «بولوا رهشرب

 ی راک دا تدابع كنیلاھا کو سویلطب « هدلاح

 تا ( سیل و وال ) هلتت سن هغیلاب رب هدنسا ( تال)

 ۱ یرهش لزوک لا و مهم لا لرصم دیعص .ردشهری و

 . یسهینا و مظتنم یرلقافوس كنسيونح مق «بولوا

 ۱ لاش .عون رب روپشم روتلوا رببعت (هالم) .ردلزوک

 :رونلوالاعا هرباسو قانح ندقاریوطو زب ینام هللا

 ندهبونو نادوس «بولوا كلشيا كب ید یتراحش
 -رس .تكننراناوراک هریاسو دو هود «یشید لیف نلک
 رب عنصم كن و میسج هلاق ندءدق نامز . ردیل زنم

 روتسم هللا هل زم یرب کسا Ng یدبعم

TT TL. EAP OPS, 

  ریهطت ندنفرط اشا لع د موحم «هدلاح ینیدل وا

 . حورو راعهر قوح ر هدنحا كدبعمو .ردشل رب دنا

 . دوجوم رلیزای فیلغوریه اط رب هلا یرللکش ءامسلا
 یراروطاربعا امورو هسلاطب ىس کا ء« بول وا

 ۳ هر ابو دما سا تاسوتف :ردعفا وا شقن هدننامز
 1 روصق هدنعاطا رلیطبق « قرهنلوا میلست الص شو

 ۱ - ره كنسوپقسپ یطبقر یرب نددنوا نوع رک دعا

 3 و هدهیمالسا نورق لذاوا . ردشککدنا وا دانا یدک

 . .ردشتا روهظ ربهاشم ریاسو الع قوحر ندرهش

 ۱ افلح یداوو ناوسا « انشا سفن ییریدم انسا بس



 ن سا

 ما وا 0

Agدی 13۱ یسیلاهاو هرنمولیک عیرم  

 هل راهیصق هردندو 7

 م
1 

 م ویلا كنم دق رش (هبس)

 . ردهدئلخ اد تیربدم و یرلهارخ فورعم هلیمسا (وا)

(Snelliلدن وییطات دم  

E 
 تافو هد۱ ۱۲ 1و «شغوط هدن رهش (هدیل) تک فو

 یشک ییایض راسکنا نانلوا دانسا هنراقد .ردشقا "

 طخ راهلافصن رب .ردورم یتیدلوا تاذو ندیا

 لوا لا یتسهیقیقح تماسج كضرا هرک كرهعلوا

 هب هیضایر مولع را تحاص ید ندا قق | 4

 .ردراو یرتا جاقرب داش نینال یقلعتم ۳

 روهشم یهدنالسسا (800۲۲1)

 رات ۱۱۷۸ « بولوا ا یرونسا
 هدنسهبصق ( لسیس هلاد ) كنهدنالتسیا هدنسدالیم

 هربرح . ردشا تافو ًالوتقم هد۱۲۱ و ءشعوط
 هنلاثما بورضو هنسهعدق ریطاسا كنسیلاها هروکذم

 هلناعفد هک ودهم زاب تاک ییا هاست هاو
 .ردشفل وا هجرت ید هنبرلن اسل جوساو نیتالو «عبط

JEAN )8007۲00( ( ۰ ۲ 1 

 ل نودوونسا ٩
 .ردراو یسه رظنم لزوکو یعاشرا هرم ۵

 راق » عب (Snehattaص( ناناهونسا

 (نرفود) هدحوروب «یسهیقات

 هرم ۲۰۵۰ «بولوا عاط رب هدنلایح هل

 .ردراو یعافرا

 - وی تعحارم هنسهدام « انسا »]

80 
 هدنتهحقرش لامش کنهسنارف (۸526) |

 هنا ناو
 هنتلایا ( هرام ) «قرهقا یرعوط ه رغ لاش 1

 تنس) «هلا قش یسیقرش مسق كتلاا وو «لوخد "

 ) «هرکص ندکدک ندنشا یربش ( دلوهتم |
 هب ع هدعب یدتماقتساوا هنبادنشا هلا لوخد هنشلایا ۱

 | هنسا

 هنسا

 ( هند رآ

100 

۱ 
 أ

cAیک .رد رلیاح هزب رق و هلس و < هیلب وس  

 ن سا

 -وا) هدنلخاد یتلایا (زاوا) ءهرکص ندکدک ندنحا

 هر مولیک ۲۸۰ لوط .رولوا بصتم هد زخ (زآ
 راس یقرەلوا یعاشا لدن ریش نیس روب ون اش «ب ول وا

 هربنوب یم نالوا اص هنافس
 هلا (هرا) یرلدجاساب د) رلیاچ نلیک ود ندنف رط عاص

 رو ر «ه و وا ج د یرلن ال وا تصرف ندل وصو (ووو)

 سا

 ندرارب رودس هرلنامر وا یرلهدات 2 رگ و 1

e تا 

 . ردهزنم ولک ۱

 . رار واراب هکم ردنا هتسارک هلا لاس «نوح رک دک ۱

 هللودجرپ هدنلوط هرنمولیک ۱۰۰ ندفرطرب رېنوب
 هدنل وط هزم ولیک ۵۸ ید ندق رطر و «هل رم (هزوم)

 ایل «ك روهدا طالححا 4 ربع (هب رام) هلل ودح رب رابه

 . ردهدکعا نیت 1

 یوم لاتمه و ( ۸۱596 )۱

 ندنما «بولوا ندنالابیا یک هدنتهح

 .ردشفوا دیس هلیعسا 3 رع نالوا ناب تاو نک

 ییدتیا سام هندودح هقیعلب ندنسهشوک رع لاعش

 -رام) لدنتپح ییونح قرش 1 هندرا) قرش «هدلاح

 دودحم هی رلتلایا (نه) یخد الاش «(دموس)و (هزآوا)

 -هظطح یس هطآ هسنارف « ا (اید راقی) . ردطاح و

 (نوال) یکم بول وا EL ندنمسقر رب كن را

 هزنم ولیک عب رم ۷ ۲۹۲ یسهیعطس ةحاسم .ردیرپش

 .ردراو یسلاصا ۵۵ ٩۲۵ «بولوا

 رثکاو ءردتنم كب «بولوا یلهفلاط یزحایو زود
 .ردروتسم هلرلنامروا لزوک یرلفرط

 ام « هم وس «قروا ؛ ردرا و یامروار كوي هلیعسا

 هدنحا ثتلایا ون یرلعبنم هم راز و ه رام

 یسیضارا

 (هرب وق رلپ و)

 ندننایرب یرارپ هزاواو هب رام هتسا «یک یراقدنلو

 لا ابا ید هاب رلعب اب ددعتم «قرهقیح ندنایرب بورک

 ES CS (ٽازورق) . راردا قس ییسیضارا

 . ردراو جد یلودح كل وی يا هل رلع-ا

 ناتک و نوا

 راسو یادغب

 ینالوصح یجب رش هللا تابو بح
 ت ینانصو تثاشیا كب را .ردقوح یاهاویحو |

 | كتلایا و «قرهفآ یرغوط هونج بغ تیاجو
 (ریزوو) و «لیکشت سوق كوي رب هدنسیب ونچ مسق

 ندنحا كن رارهش لتاشفت ی ووئاش لتز یا و

 اسو ماج هنیآ اد «هقسف اد ۹ بول وا یرلیا

 . ردق وح كب یرله- قب راق هرب

E 
 راسو یرلل و رمد

 ۸۳۷ و هیحات ۳۷ تلابا ید یراععو قرط

 9 I «ه رزوا ی وا عماج ی هب دلت رباود

 ءنوال ؛نوسآوس «یرت اش : ر ریشنم هباضد

 تنس «نیورو ۰ لس ی



 و سا

RAE AF ۱ ۱ 

 ۳ رومظ 0 29 نئدحم و ال قوحرب

 ید یحاص كنسهقرف (هیراوسا) ندنرهقرف هل رنعم
 جبر لر

 عاهعما هل رم تیعض ا نا ا

 (انسا) هدندودح هبولو هدش ونج 7
 هدننیع لحاس كلی هک «رد رهشرب روهشم یاد هنثس ردم

 هدنسیفقرش بونح هزبمولیک ٩۳۲ كنهرهاقو

 لوط ۰۰۳۰۳۸ لا یاش ضرب ۳
 یسهلالش .ردعفاو هدیفرش

 لاص هننافس ریس ردق هیاروا روکذم رېن «هلغلوب
 ینهلکسا لوص كلي «ندنفیدل وا

 ر ی ر

 «بولی هنلوا دع

 ندنادوسو هول .ردهدایز یسهبراج تیمها هلتهج وب
 شام شب دود هل یر تك هوا هاو نف

 لقن هفرطره «بولوا عونتم كيو قوح كب جد

 هلتربج جاقرب رېشوب هدیدق نامز .رونلوا جارخاو
 هم كم دق رصم هدیرب ار «بولوا روپشم

 و 1 راث 1 یب ک دوعو ر ندا نیزب ییرهبصق و

E1ردیغ وا جارخاو عطق ندلحم قلایق یک هدننا ك . 
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 ۔دلوا شلسکكنیرارثا میسجوا كران وعرف هدنجشا یرل
 مسج شلاق مام ان ؟ردهدکىملروک موبلا رالع یراق

 هر وک ذه تاهح

 یسفل و هدنتلآ كناطرس طخ هلیماع درهشو هدیرب كن
 . ردهدقعاب هد رب مویلا ید هلسم رب

 یسفیص بالشا كس هدرهش و یتح ؛یدا یعز

 بونا یعاشآ ندب راقوب یرعوط كس ءایض هدنن وک

 ره . رد روپشم یتیدنل و وقر یکیدشا رو یاد

 ۲۳۱ هقیفد ۳۷ ندناطرس طح كناوسا ردق هب

 ه رک «هدهسا قق م ویلا ینیدنل و هدلامش هات

 هدلاح ره

 19 نداسع دالیم عا هدع دق

 رااح 2ک یک ارا ون ی د كن ویق ,تسش

 نامز ناوسا

 بول واروص هدننامز رلن وع رف لوا هنس ۲۸۰۰و

 اهد تاق رب هدننامز یراتم وکح امورو هسلاطب هدعب

 هينا ااو رادبعم قوج ك و «راعاو غبیو 1

 هدطبق ناسل یه دق مسا . . یدیشفل وا ن اد زب هلا یگ

۹0 

 .رویدیا |

 ضعمب یخد هدهیرع بک ضعب « بولوا (ناوس)
 رک ذ یوج توقاي یتغیدلوا لس زسفلا ایوب

 (2۷۶۷۵) ینیئیس رلیاتو هدننامز هسلاطب

 دعب . ردرلشغا هیعس (51006) نييس رلیلامورو

 بسک تیهارب هداعلا قوف ربش و ید مانسالا

 راسو زاعح كیرعلا ةريزجو ندشیرق « بودا
 -راشعا ناکسا « كرهدبک قلخ قوح رب ندنرلتهح

 ید الع قوح كب هدرپش و هدمالسا لئاوا .ید

 .اها لر وهظ كالع نوعاط هدعب . ردشعا روهظ

 «ندتشادلوا لاله یشک كنب یری ندربش ی

 ۔ارطا «قرنلوا كر یمدق عقوم نالوا قجلآ كربش

 .  هدنروص رب نشلد تیاغ هدن رکا كراس یکهدنف

 , لزوک نالوا دوحوم مورلا یرات او ا د

 ۲ ید دشا یجکیاوب .یدیشفل وا هطاحا هلروسرپ

 . «نکیا روهشم هيترا و تورنو رو كپ ناوسا
 | هنابراحم ضع ندا روهظ هدننامز كنيطاف كولم

 . هنیلا كنسهیشحو ماوقا هون تیام بولوا نادیم

 . ناطلس زوای .یدیشفلوا بیر نوتسب «هلکمک
 ندیکب یرپشو 0 یرصد یرلترمضح ےل س

 قانشو «پبودا ایحاو راعا هدنتهح قرش كنسیکسا

 «ردشعا كرب یرکسع هظفاحم ر بکر ندرادوانرآ و

 .دلوا ندندالوا كرلنوب یمسقر كنهرضاح لاها هک

 یسیلاها هدلاح ییدعش .ردراشماماع ون وام ویلا ینیراق

 نامز هن را اب و رها وفا یا

 .ردراو یفحررب الف ندعدق
 ناوسا نانلوانایب افن آ .یسمهریزج
 دلش | ی سو 028 تا رش

 هطآ رب مقاو هدنسهروا كلن قرهلوا بيرق هبه
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 .ردردق هزم و لیک راب یضصو قحرب یلوط «بولوا

 هزم ۵۰ لوق كليا ناربآ ندنرپش ناوسا یبهریزج

 .ردشینک ندنو لوق رکیدو

 هدندنع رایلامور هلرلیا و و ( بآ ) هدندنع رلیطبق

 «بول وافو رعم هلیما «یسهریزجلیف» ینعب (نیتنافلا)
 و للدس وا

 هدعدق نامز هطاوب

 دوجوم نارع راثآ قوچریو رېش رب روم
 ةربزح» ندنفیدلوا قوح كب ییانابنو رادعثا .یدا

 یل وص كلب و دنا اش

 هح رد ر ندشاط هلاق ندع دق نامز صوصح هکمعلوا

 . رد هدگلتید ید « ره زا

 کا رکاب ةد رزوا كنهربرح و م ویلا . ردد وح وم

 . روینلو هب رق 1



 و سا ۹5۷ و سا 7
 5 ْ چ 1 21 ۳ ا 1 ۳ ۱ تووتاوسا 4 وب ندنفرط رادنکخو یس . یدیشیلوا مادنتسا | کسا ( 5۲۵۵3۵۲ . . 7 1

 ییار كنراتهاک كندبعم (فلد) روهشم یهدنا | ددناوفا وانیدناقس 2
 لک وم هتعارزو برح هک «یدیا یدوبععرب كرل (دنو)

 ید_یعف كلوي رب د هطا (نک ور) «قردنلوا مذ

 رد اتو ندف رط ره هدنتف و داصح و ٤ یدیا راو

 لحاص قیحرویقو لشاب ترد یتلکیه . یدزی

 و یاب رب هدنلا عاص « بواپ هدنن ر وص مدآرب مسج

 . یدرارریدنلو زونب وپ رب ندیدم هدنلا لوص
 هدنکوا كن رادو-بعموت یراریسا یراقدنوط هدرح

 ۱۱۸ یتدابع كنو .یدراردبا نارق «قرهقای ایج

 هد روک ذم حشرات «بولوا یعرم ردق هنسیدالیم حیران
 . ردشم وا وغل ندنف رط (رامدلاو) ندن رللارق هقراهااد

)Swan-River) | ۰وق» عن  

 یاسر .«ییاچ زوخ دوبد لاوسا
 ندنرلغاط ( غنیلراد ) هک ؛ردرهرب هدنتهج برع

 ۔ولیک ۱۰۸ «یرهقآ یرعوط هبییرع بونج هلئاعب
 .رولیکود هیدنه طیحم رع «هرکص ندارم كاهزام

 شا اراعا هدنراوح .یصنم كر وب ۵ رازیلکنا بس
 . ردشفل وا هیمست هلمسا ون ید تکلع یرلقدلوا

 (لاع) كنهربلکنا (Swanse2( ات

 - وا هک لاو بش و هد و

 كایرهش فیدرا «هدنبرق كللانق (لوتسیو) « پول
 -اج یپیاها ٩۲۰۰۰ و عقاو هدننض هزتمولیک ٥

 «یرلءاج رک د ؛بولوا لزوکتیاغ یسهرظنم . ردعم

 كب «یراضوحو NS صوصحم ج قنام ا

 راسو یسقاصو یروک ندعم «یراهقبراف ریقاب ویب
 . رد راو یراهناخ راک

 ناتو ( 15008, Alcorog ) سوب وسا

 ۔ ۱[ لوا نرق 7 نداسیع دالیم «بولوا ندنساح

 (هب روع) نعب ( موی رومآ ) كنس هعطق ایج رفک هدیا وط

 - اس دشا (نومدای) . زدشع رط و و
 دازآ دش ر سیدننا « بول و
 وا نیکرح تیاغ یسیدنک هروک هتیاور . یدیشلدیا

 ندنه دلوا مک و یکذ هداعلا قوف قحا ء بول

 زوی یر (ایدیل) که دنيدبآ بولو ترپش

 هدرلشیا مهم قاط رب و «بلج ندنفرط (سوسرق)

 | روهشم های ری رحم لاثءا كمدق

 راقیح هنادیم ینالپ كرلذهاک .كرهلب ردنوک همالعتسا

 یتغادراپ نوتلآرب كدبعم ندنفرط رلیانوب «نوچغید
 اللا لک ¢ قردل وا ماپا هلی ارتقا قلوا شملاچ ۱

 | . وا صوصحم هدوبعم و تآ ضایب لزوکرب . یدرآ

 هک ءردراو یلاثما قاطرب هیبش هنلاتما كنامقل .ردشفلوا | هرک رب هدهتس یبیر كنیران ابهر لا واوا

 ندنفرط یراهقشب ارخوم «بوسیفلو هلباق یدنک |

 مادعا « هلتخادنا هیغاشآ ندایقرب هدنرلخ را ۰

 درک .ردراشفلوا ریرضو مج هلناعفد انو ًابظن

 هدنسلوا شفلوب نکرخ و هلوک كرک هدهمزای لاثما

 -اشمو تبسانم یهدنسهرآ نامقل لا هجرت تحاص

 هاب رلنهاکو دوبعم كيدق نانوب «بولوا رهاظ تہب
 بنی نذکرش و لئاف هدنیحو ید.یلوا شفطا
 صخثرب كناذ ییاوب «بلغلوا لیلد هنغیدلوا شغل و

 .ردلتشم ید یشوا ترابع نددحاو

 | جوسا
 5 کلم چ ا كلاب كنا ور

 وچ ر 9

 یتسهریزج هبش (ایوانیدناقسا) رارب هل (جورو)
 هدنن روص 8 تلودرب یسکیا «كرهدنآ ليد

 .راروتل وا هرادا

 یسهحاسمو دو دح «ییفوم

 ءابع ندنسق رش مسق ثنسهرب زح هبش ایوان اقسا یس

 جوساو ۹0۵۵1۸ هعبنال ۹۱۵06)

 وا (5۳۵۲180 هکیروسا هدنناسل

rSهعط ج وسا  

 وا هدایز اهد یغوط هاش ج ورو ءبولوا تر

 اد یبسوت یری وط هب وذح كيوب «هدلاح یتیدناز

 و لاعشضرع ۹ ۵ انا ۰

 دعع .هدنسهزا:قامش . ولع ۷۹۵ ۵ ها

 لاش قرش «هلحورو ندنتهح ع لاش «قرهلوا

 ءتو (اب وال ناف ها کت تاش

 ۰ ردهدایز

 ندنتهج یبرع بونج «هیربکد قمطلاب ًابونجو ارش
 .ردطاحو دودح هاب رازا و (اغناق) و (دیاوس) ید

 لابج ةلسلس نلید (یراپلآ واتدناقسا) ندحوروت |

 هاب رېن (اینروت) و (وینو وم) یخد نداینوپال «هلیئرص

 .ولک ۰ ید یمطعا ضرع نالوا هب ع ندقرشو ۱

 جیم 6 ۵۰ ۵۷( یسدیهطس دیتا بول وا هره

 . زدم ولک

 راط حوسا .یراهناو لابح «یسیعیبط لکش

 و داط قاطرب یحاوس بولوا تکلعرپ نوزواو |



 و سا

 هدنن رق كلحاوسو هلرلن ورب یرویس «هلرازفر وک نرد
 شاسک یک هلتناد رپ اتداع هلرهطا قو رب شلیرس

 او عزا رم ( دن )و ایتقرطا قش ا زدم دن
 عساو ر. هدیفرش بونج و یسیتنقیح كوي رب هدنسش
 نسساسحنالوا بیرق هلحاوس .ردراو ید یزفروک
 هدنربکد قیطلاب كح وا هقش ندرهطا كحوک

 یسهطا كوي ییا راسا (دنالتوغ]) و (دنالوا)
 «بول وا قجلآ یرلفرط نکا كلحاوس .ردراو

 | ند هیقرش لحاوس .ردروتسم هلاعورزمو راراچ

 ها حج وسا «كر هدنا عافنرا بسک هدنروص رب قح

 مان و هن رلپلآ وان دناقسا ناازوا SET جورو

 لیکشت لئام طح ر ردق N (نیفرود) هل رکید

 كحوسا یسهبعش جاقرب كنهروکذم "هلساس .ردیا

 قاط رب «قردازوا یعوط دق رش هدنسدیل امش تیمح

 قرش هدیحاق رب كراهبعش و .راردبا لیکشت راراب

 وک (رو) و (رب و) كل رهدیا د ادتما یرعوط هب ی وئح

 كن رلغاط ج وسا . را زیبا ردق هح اوس انس رال

 هلا as یسطسو عاقترا

 ی هدنلخاد جوساو نال وا ی راکسک و لا بول وا

 و ۰۲۰۳۳ كنغاط (لیفلیس) نانو هدای وبال
 ۱۹۲۳۰ تكنغاط (نات وکتشرآ ) یکهدنتلابا (دنالتع)

LEIرس هزه  

 و درس هی وئح تی كجحوسا رد یعاشرا ه زبم

 داش را هزم ۱ ۲ ۰ تاتو ۱م کلا هسأ

 7 نال وا یراعاش را ردو دب ه رە ie و رەب صضصعب

 . روزلو رلغاط د رفنم اط

 یسهلج «بونبا رارهم قوچرب ندنسهلسلس نیفرود
 | -راو رب نابهو یرعوط ه قرش بونح ندی ع لامش

 قیطلاب «یرهقآ هدتماقتسارب كجهلید یزاوتم هنب نالوا یعافترا هزم E نکلای هسا هدیلاعم ضع ۱
 هش زفر وك ) این و ) یک هادنس هبل اس تپح كش

 قرهالشاب ندلامش یراهجاساب كرارېنوب .رارولیکود
 | و «ات وم رکن آ ؛ایعوا ایت ءايل ول ¢ کیلا ایرو

 قیطلاب هبیرعوط ندیغوط .ردب رار فلا لاد «هنس و كرهلی روا باب زا رو روات ر وق ندراق قار وط ۱

 كنلوک (رتو) هسیا یک وی كا كرار نلیکود هنیزکد

 هغ بونج .ردب رې (التوم) نالوا هدنسهباثمیعایآ

 یخ د یرهن جاقرب رولیک ود هنب زاع وب (اغتاق) هللاي رج یعوط
 هاب هوای بم (« وع) نگر لا اتو هک ءرد زاو

 یرللوکرتو هللا رنو .ردهدنمکح یغایآ كنلوک ( رنو )
 (اتوغ) «ندنغیدلوا شاحآ ید لودحر هان تله و

A0۸ 

 ۽ یسدصیق لاو ۱۸ نوک نوزوا لا ۱

 هننافس ریس یسب کا رام راش .ردشفل وا داشک لو ۱

 . یراشیقو قو وص یلیخ «ریارب هلغمالوا ترس ردق یک

 هنصنم یرپ (التوم) قرهالشاپ ندنصئم یر ۱
 رک د قیطلاب ندنزاغو (اشناق) «هرزوا قلوا
 دز ریس رب تار ۲ شا وتح مق كج وسا رد

FET 
 رلوک نالوا قیص كبو قوچ كب هدندییونج مق
 .وا لیهست تادراوم كرد دبا داشک رلانق هدنسهرآ

 (رتو) و (ربو) روکذم یرلک وب لا درلوک . ردذه
 اا داك لا ۱۳ oو

 ندرت و هک «ردب رال وک ارونو ایلول «نارفآ روتسا
 یراعبنم كرار نالوا یرلماتبه یسکیا ی هرکص كا

 رد دطنم .

 . ندنهیدلوا هعفاصص ید یرازای هدهسیا یلدادتما
 . ندنخیدنو عوقو تالوحم نیزسنآ صوصما ىلعو

 هدنکلع وب هب راس للع هلهو «ردمالغاص ك یساوه

 ۱ ندلامش كتکلم اذهعم . ریلپ هلی د «رد) و هجم نوتدس

 ۱ یساوه «ندنغب دل وا قوح ك یدادتما نالوا هب ونح

 ونج تهج «بودیا فلخ هروک هنضرع عبطلاب ید
  یطسودح «هدنسهطخ (ایاقسا)نالواترابع ندنسهب

 ,دتنسهظا دنالتوغ 2۰ تراز ةحبرد یزهلوا

 ۱۳ اوت اید و ورد و هه

  هرزواهسکعنم تسن ترارح جرد هعقدلقیح ی وط
 | كسکوب ضمب كرلغاطکهدندودح جورو .ردیا لدن

 ۱ هلهحو و :هددسا روئسم هل راق هدر وص ا ی رللح

 هروک هض ید یعاشرا كل رلغاط نیب را یراراق

 19۹۳و ۰۱۹۳۰ هدیلاش ضرع ۱۰۰ «بولوا فلتخحم

 هدلومقوتسا . زالوا یلاخ ندراق تقورب مچ رال

 ؛ رالْشاب هکعرا یرغوط هن رخ اوا كلاسي قحآ راراق

 یعساضتقا لاح نالوا ص وصم هب هيلا راطقا طقف و

 1 مهنامههدنا ریزح رول و اع و وشن قباچ ك یخدتاتابن

 ۲ هدنسهرآ یعولط هلیورغ كشن وک هکنوح «زالوا هجا

 .  ردلکد ردق قحهقارب نادیم هنلوصح قلنارقتدم یک
 یوزوآ كا زودنوک هدالامش یاهتنم كنب زفر وک اینو

 هدلوپقوتسا .ردتعاس ۲3 هد یسهصیف لاو ۲
۹ 

  o7ردتعاس :

1 



 و سا

 كجوسا س . ینورت حبانمو تاناویحو تالوصحم
 هروک هنساوهو ملقا یخد یننابن و یسهیضرا تالوصح |

 زیوج دود «نکلوک هدنسیونج مق «بولوا فلت
 هويه «بوشیت جد غا «ی > کی نیدنل و یرلج اغآهناتسکو |

 وبحهدنهح و .ریلاقە دنلاح قو روق یم هویم «هد هسررپو

 لصاح یخ د ردققح هنرآ هرکصندک دتبا مرادایکلمتاب

 مسق نالوا یراق و ندیل اش ضرع RR یدهسرولوا

 یک یی هوا لصاح یتوا یجب رتشو یادغب هدنمظعا

 ضرع ٩ . رب و هویم هددسریشبن ید یپاغآ زارک

 وصحم «بویمهل وا لصاح ید فالو یراق ون ندیلامش "

 كن اناذ هدو و ؛ربلاق ترابع ندهبرآ و راد واچ تال

 دلارب .رلیهدنا هرادا ق  نلاها نالوا درد و زا
 یس

 كا كنابور وا یتهج بونج كج وسا «ب ویلی راپا ك
 .دروص قحالوا روآ كشر هنب راع شفلشیا لز وک

 نوجسهيلخاد "ءرادا ج وسا لوا هنس شقل یللا .زد
 «نکیا جاتح هنلاخدا یادغب هالي وط كي زویح وا کیا

 هدنسهیاس ماقهاو یسنانلوا هعارز یرب ندتقو وا |

 قیقدهنالیتوط نویلم چ وا کیا یونس هدنوک یکن وکو
 . رده دقفل وا جارخا

 تعارز .ردند لمجلشاب كننالوصح ج وشا ید

 یونیت

 ۱۸۰۰۰۰ ؛بولوا قوج ك ید یرلاعرم
 ۱۸۱۹ .ردهدقفل وا نم هدنتعس و هزتمولیک عی ره

 یروک هقیتسناسا ر شفلوا ارحا هدنسدالیم حرا

 «ریکی ٤۲۰۰۸۰۹ هدنلخاد ج وسا هدروکذم ځرات

 «نوسیق ۱۰۳۹۰۷۹ رص ۰

 ء زوموط ۰۳۳۹۹۲:۸۰: 5 وا ۱ ۵

 ىسغا كتاوت یا زاو رک ۷۹

 رزم ید یعاسم نالوا نوعحال تا :ب ول وا اتف و

 تیافک هب هیلم تاجایتحا یاب «ندنشد) وا ۱

 .رونلوا لاخدا ندح راخ

 ۱ وا ییا تیافو قوح ك یربمد یعلک دن د اعم 8

 قید ر راقیح ریمد راطنف یک ن نویلم ترد یونس «بول

 «دروکوک «نوشروق . ردق وح ید لدعم ربقاب یک 1

 اي وت ؛یالق
 قوح جد یرانامروا .ردشل روک را ضم ید

 ؟ ردهدنتمسو هزتعولک عارم ۱۷ ۸ « بولوا ۳

 كح وسا +: .یرلبهذم و ناسل و تیسدح «یسیلاها

 هدنلامشیامننم بول وا یشک ۶ ۷۱۷ ۱۸۹ یسلاها

۱ 

۹۹ 

 | ندنوتلآ «بونلوب یخد یرلن دعم شم وکو

 و |

 قاطرب یزج نالوا دودعم ند هارون ماوقاو نانلو

 . راردب وسنم هنتیسنج ج وسایسهلج «هقشپندرلیل ايب وبا
 -وا ندننابعش كنسنج وانیدناقسا یکسا یسنج ج وسا

 و رلیلهق راه اد
 یراناسل : ردراویراهمان تب | رق و تبساانمهل رلیل هدنالسبا

 اساسا «بولوا یمظتنم لا كنب رناسل وانیدناقسا

 «رللح ورون دیئیسج و ناسل «بول

  ردشلآ ید تاحالطصا و تاک قوح كب ندناسل

 د عام نده اب اوبی تالار دارو ها

 -وع رلیلح وسا هحهذم .ردراو ید یر هک ضعي

 ییدتسیا سکره « هدرا هسیا ناتسنورپ هرزوا تیم
 و هورک نابهر زکلای « بولوا تسبرس هلو بق ینید
 . ردع ون یداشکزنسانم و یسسات هدح وسا كنب رلش رط

 مسق د الت وغ ۳ ی بوج .ت ول وا E هب هطح

 ( دنالروت یسیطس و

 حج وساخدكاب وال یم یجچ وا وب
 . ردعءاج مف نانلو هدنلا كنتل ود

 كش ر ره ندرلن و « پول وا مسقنم هلا ۲ 6 ریز

 : رویت وا رک د) یاد یسلاهاو یسهیعطس ا

 ( ید یمسق لاش «ج وسا سس

 روت وا ےس

 ور هحهرادا

 یلاھا هرتم ولیک عب رح تلایا

 ۳۷۳ ۹ ۷ موهقوتسا

 ۱1۸ ۶ o r\t الاس وا

 10۰ AY ۰ 0 دنالنأم رد وس

 TY °0 ۱۰ ۹۷۷ دنالن وک رتسوا

 ۱۳۷ 2 ۱۱۰۷۰ خنیب وکن وب

 ۱:۳۸ ۹۹۹۷ غرو ورق
 ۲۳۹۳۰۹ ۱۱:۹۳ رالاق

 of 5 r 1o۲ دنالتوغ

 ۱:۰ ۰ ۳ ۱ هک یکلب
 TT AY ا داتسنایتسی رڈ

 ۳۰۲ ۷۲ < ۰ سوهولام

 ۱۳۷ ۰ 1: ۳ اتالاه

 TAS ۶*5 6:۰۸ سودو عم غعروبتوک

 ۲۸۲ ۹ ۱۳ ATO عرویسفلا

 ۲۰۳ 5۹ ۸ 0 غر وبا راقسا

 Ton ۲ ۱۹, دنالمر و

 ۱۸۳ ۷۱ ۹11۸ ورب روا
 ٦ ۳ ٩۳۳ ۰ ˆ دنالناقس و

 140 ۳ .r غرب راپ وق

 EC ۹ ۸۹ غروبلقک

 1A۹ ۳ ۰ o ۷ دنالروت راسو

 ٩۲ :qo rT ۹ دن المع

 ۱۱:۹۷ ۹° ۷ نو رتسو

 ۹1 41۲ ۱۰۹۸۸ نیو رون
 ۹ ۷۸ رالوک كوي

 : ۷۱۷۱۸۹ ۶ "امج



 و س |

 ح وساو یزکرم كجوسا س . یراهبصقو رهش
 وار ریش (لوهق وتسا) یتخباب ثذتل ود ج وروت هلا

 ندلوهقوتسا .ردراو یسلاها ۲۲۳۲ ۰۰۳ بول

 « بولوا ( غروبءوغ ) یرهش كوي كا هرکص
 ونح یادم یسیجحوا . ردراو یسیلاها ۰

 ( ولام) نالوا عماج ییلاها ۰

 كن ( هلفک ) ۰۲۸۵۰۰ ۵ (غنیپوکر ون) .ردیرهش
 ۲۰ ۰۰۰ كن (الاسب وا)نالوا یا کسا ۰

 . ردراو یسیلاها زآ ندنو ید كن رهبصق راسو

 ۰ و نالوا هدنن

 ندکپ نوایسلاها ثحوسا هقشب ندرارهش نالیاصو

 . ردهدنددع ٩ یرلدیص نالوا هدایز

 تجوسا بس . یسهیرح و هیر هوق «یبهیلام
 یع قنارف ۱۱۸ ۳۹۱ ۰۰۰ یقراصم و تادراو

 «بولوا هد هدار یناّمعیاریل ٩ ۱6۸ ۰۰۰ اب رقن

 نالوا نرصیضح هب هن رک عو هیکلم نی رومأم ضعب

 -وا لیصح هددعوطقم تروص ندنفرط یرایدنک و

 داع هفراعم هبیرغوط ند غوط هلا تاد راو نانل

 یسهبرپ هوق .ردلکد لخاد هیاسحو تادراو نالوا

 ظزعس او فیدر ۱۳۲ ۹6و هیماظن ۰ ۹

 رکی ۵۹۵ هلاطباضو دارفا ۱۷ 26۰ اعجب هک

 هوقو E ندننوط عاطو ۷ ۰ و

 عج هک یسک نکلی 16 روباو 38,۲ .جرف یمهب رک

 ٤٥ یعومچ كرلنوب « بولوا بکرم ندهنیفس ۸
 یرارواو و  راردلماح یهشاط ۸۸۲ و بوط
 .ردهدن وق رکي ۷ ۰

 هیت راعم ج وسا س .ینراجتو عیانصو قراعم
 -ارق «بولوا ندنکلاع شا قرت هدایز لا كناب وروآ

 -رزوا تمه یرلقدلوا شعا هلیتفو كنسيضعب ندنرال

 بویوقوا هدحوسا هلی لوا صع ییارب ندنوب «هش
 كل ربس هد هیلام تاهحیتح .یدیا زاغل و مدآ زاعب قهزاب

 | ید یسلاها رلیوک نالوا ترابع ند هیاخ روا شو

 نييعت رل رايس .نوجشا قماملاق مورم ندفراعم

 كج وسا .روينل وب ید یرلداب و مویلاو «یدضششوا

 ۸ بول وا هد رلهدار رو

 یسهدادعا بتاکم قوحرب «ینالعلارادو نیلعلاراد

 یاب بنا, تتاکم

 (دنول)یرکید و هدالاسد وا یر «یتکم تعارز ییا

 E ردو یونتفلاراد ا هرز وا قلوا هد

 و سا ۹1

 هحاوروآ نوتب هدنونفراسو هد هرعیبطمولع هدح وسا

 لوا قفوم هب هینف تایفشک و یحاص هعیاعن ترپش

 رد مس اف ینتو رللاع وب هضن یک (هنی)
 نانآوریلکنا «نسنارف هدنسهلج كنسهباددعا بناکم

 یلیصح ریارب هلا هعتالو هعج وسا ید كنيرلناسل
 وا ید یتکم صوصحم هبهیقرش ةتسلا .ردیروبجم

 .  ردهشتپ الع قوخرب انشآ هرلن الو هدج وسا «بول

 یرهقیرباف عون ره «بول وا یرلیا كب یخد عیانص

 یرلناهل و هلکسا و لحاوس .ردشغا رثکت هلیسهدایز

 . -وا قوچ كب یخد یرالوپ ریمد ریارب هل فاوا قوج
 هبهزامولیک ۸۰۰۰ لوط كنطوطخ عو ؛بول
 | عیسولو لیهست ینتراجت یخد طئاسووب هک ؛ردییرق
 ۲ ی ٩۰۰۰ یددع سهم نا نافس .ردهدکما

 .رد روناو یرادقم بیرف هنعبررب «بولوا زواصم

  نویلم ۲۶ ییاجارخاو 66۰ یونس تالاخدا

  .ندهدنتهف(ردیایتناس ۳۹ هل اقنارف۱ نورفر)نو روق
 ۱ ندرلیش قوح ك ندنفرط تعیبط ج وسا لصاحا
 . -ریغو یس كنسيلاها «هدلاح ینیدلوا شلقار مور

 . رب شلوا نیکنز هصقدلوا و شتیک یرلیا یلیخ هلی
 . ردرب

 هلح ور وت ج وسا بس .یهوکحو یسرادا لوصا

 زکلاب كرات وب هدهسرویدبا لیک شت تلودرپ ربارپ
 رادکج «پواوا دم یرلیساسا نوناقو یرارادکح

 .دنل وب ینادناموق شاب كن هبرح و هبربرک اسع مولا لع
 یابسانم نالوا هللا هینحا لود كتلودو «ندنغی

 ۴ ینراظن درادنج ىد هیسایس لاوحا مولا لعو
 .ایسوهبرکسع روما كتکلم یا «ندنعیدل وا هدنتلآ

 .هیلحاد نناوقو تاماظن . ردکد ده ید یسهیس

 راسو یراهیلام لاوحا «یرلنالوعبم سلجم «یر
a۱ درک «بولوا یربآ یر هسا یر لتاص وصخ  

 | و و 2 اک زرو تاکو جاوسا

 . هدجوسا ایرثکا رادمکح .ردراو ینا وعبم سلجمو یس
 اتم وا اقا ورواد و

IAT KT TT OO 

 ندا تیکت ییسالکو تنیه كح ور و :تفو ییدتا

 ۱ ءادیکح «بودنا تماقا هدلومف وتسا یح واند اذ نوا

 ؛ ردا ف لا ی رعت «قردنل وا باخت هاب دم هنس | تایداو نون د دغم هدلو رق وتساو الاس وا «یناکم

 . رد راو یرایم داقاو یرلتیعج تعارزو عیانصو

 1 طو ردم ا لوصا .رارونل و هدنات دا

 «قردتل وا نباتا هل دم هدا چوآ رایک كاب رکیو



 و سا

 نم 4 جد هدیالاآ . ردنا لاقشا هنکوی لر و

 هرلهیحات رلاضقو هرااضق تالایا .رونلو یوع سچ

 . رد

 ۰ یس دیک رات لاوحا ۷

 ه دود و 2 ) اونيق) نالوا نددیارو

 طبض ندنفرط رلتوغ نالوا یەم دق لاها انامرج

ERندن راک دتبا ناکساهدنسیب ونج مسق هجلساپ ران و » 

 جوا
 كنموق (نویوس) ندهیامرح ماوقا هنب هسیا یمسا

 ی تفو قوحر . دوو هنا

 نرق یوا برلوا ب اک 9
 یر هک «یدیشغل وا سصح ا وکحو هدد الیه

 تیام .یدا یتموکح دنالئوغ یرکیدو حج وسا سفت

 تموکح ییاوب هدنسادشا یدالیملرق نا لو

 .ردهدقفل وا هيس (دنالتوغ) مولا یساروا

 -وقسا نشود ندا ارحا یدیحو و لک رب

 نسب دداا اف 2
 هدنح را ۱۱۵ یدهسدشخ وا لاخدا هج وسا

 2 و سیس سات هلیماع ندنفرط (قیرا) نانلو راد

 اد هن ج وسا هدنسیدالیه جرات ۱۳۸۹ .ردشغل وا

 3( رامدلاودت عرام)نانل وب یسهجلارقج ورونو هقرا

 جاتا ییسعشلرپ کم واتدناقسا چ وا و یاخنا

 لیسهدهاعم ( رالاق ) هد ۱۳۹۷ داشاو و ؛شعا
 تیک اح كرایلهق راعاد قحآ .یدشفاوا ق

EE8 هاتاعفد «هاقمالشاب هکلک غآ  
 ۔امز یسەرادا را ( روتسا ) صوصخلا ىلع «بودا

 .یدراروللوآ هرادا هدنروصرب یک لقتسم نامه هد

 یس رب هدنمسا (هصاو واتس هد ۱۵ ۲۰۳ با

 هد لصا

 ندنفرط رار ویسیم

۹*۱ 

 | دالوا ندردب بولوا را قح قا رادکح . را ردفظ

 ۱ وسا «هلحا رخا ندحوسا ی ایتس رف یارق هق راعاد

  یرلفلخك وتو شا قیر نوتس ندقراعاد ی

 . ردرلشاءا لوبق ینبهذم ناتستورپ رلیلج و سا هدنبامز
  LEEهد تو حو ندا ماود ك دەن ران ۱

 بوک هنس ه سه یسدمطعم لود كناب و روا ج وسا

 ميت راد جوا هناتسهل
 دسنارفو دوس یارحاو )خادم هداینامال | هد اف

 هب رام كلهنس زو وا :ن

 ۔ذم ندنرلارق ج وسا .یدشعا قافنا دقع ید هللا

 ۔وول (فلودآواتس وک)و «ییاهدنالنیف) (قیرا) روک

 «یک یرلقدلوا شا طبرض ییابلرافو ایرقنبا ءا

 جی

 رار هلجورون كحوسا |

 )و

oندنساب ةا یتموکح و «تغا رذكنەچلارق و  

 شا نوا ء«دلغلوا بولغم ۱ 2 ۱ 3
 شا طبس ل | یر ین تولوق | اناس خ رد عاا

 و سا

 (همرب) هلیمسق رب كناينارمو ید انیتسب 1
 قالا AE ج وسا ی رلقل )4-قود (ند

 1 رب هل راس اتش ییادناخ » نیسح )و

 لدهنح را ۰ ند ۱۰۵۶ «هلیسعا

 یجنوا ن

 قرهبالْساپ

 یح رب نوا ندرلنو كردیا هظفاحم ینناشو
 1 یبدتسا دقء هل اتسممل ۰3

 دن «یک ییدتیا قاحلا یی (ایوتسا) و (ایوویل)

 دالاهو یتسهطخ (ایاقسا) ید یدق راعاد هتس وا

 ق رب یتیرلتلایا اج ۳ س وه ول و عنیکلپ
 دیدییافع تلود هک «هسیا لراش یجنکیا نوا نالوا

۲ 
 هنن رز وا ده ده ایه

 . ردشعا روب

 5 رلت رفطم لناش ییناش اط رب یراق هرلیلهیس

 هن وراپ كوي هدنس هب راح (ءواربل و ) «ه رکص ندق

۳ 

 ی دا e هننط و ۱

 RF تح وع سات EES كيو یتسعا باغ

 -وکح كرد رف لسه یبوز كن (هرون وتلا هقیلروا)

 ودا) نک ده RC ۱۲۱۷۲ ۱ «ه رکص ندنتم

 وه) ی یرادمکح نادناخرب یی ها (قیرد رق ف

 . ردشمالشاب کمر وت مکح ینادناخ ا ع نیاتسل
 یراهقررف «رلیل هقشاش » هل« رلیل هیقات »هدن ام تموکح وب

 .اتسوک ی حدردو هیلخاد تاب راح ندارومظ رگ

 تكنایامو و ی (این و) قرش ا هد رلثیف تاچ و

 .هحمحح كيوب دوا بح وم سخا بتاع ی

 A EN وا نوا ال

 VANS . ردشعا هلاصم دقع لا هسن ارفق «هلتکر ح

 قاعحاا هرلتل ود ندا

 قی رفتلاب ندهقراعاد یسهعطق جورو ةاف کم .هلکقا

 .دتنا ذاحا دم كن وب .ردشه وا

 هک ((تودات رب ,) یلارمح حق یکی

 ردشلآ ی" | لراس ین درد

 قاشا دقع یش راق هب راتات وب هد

 کوشا
 نوا «هجنج هت

 یرادحن ادیاخ یکی رب

 . ردهدکمروس CAN كنون مويلا «بودنا س

 تلودرپ بک ندننیه ییا

 یش هیساسا نیناوق ییدعتو یسهرادا هدننروص هدح*

 دس اد

 . ردشعا شات ررقت هدننامز السود ۱

۱ 



 و س |

 رج «بولوا كد «هرق » ا را

 ۰ ردیعا كت 3 تن

 وکح هد هربخ هدننامز هریاساس ك ب ك ولم 1

ETEتم شک ییا ر , ندک ولم نروس تم  

 میا روهشم یرارداول و عیاف و ضع «بولوا ی مسا

 ES e هلیم اع یرلحم رات

 1 تا ییا ن دوسا

 لف هرزوا رفک هدنسهعق و رد یزب- وا قردب

 و یداوو عاط چاق ر هد رعلا هرب

 هلیبقو ند هب ام

 دلو نیش رک

 ۱ كنم رکم کم ىس دن ڪ هدلاح یییدل وا شلدیا

 هتفر# (عاص) لال وسار تب «كرهک هباما هد

 ییرارادفرط كنيلع ترضح هبواعم رک و اا

 ییدردنوک ههندم ییا طرا یبا نش نوا لتق

 بحاصو ؛شقعا هين یتسعا هراشتسا هلاذو .تقو

 . ردشل وا نام هنسا رحا كن هروک ذم تیانح هجرت

 «بول وا ندنلاحر هيما

 (نیراسحم) ايو (یذا) 3 لالب نب دوسا
 ماشه ء«بولوا ندنوب رع یاسر .ردبقلم هلیبقل
 ینیدلوا شلوا رومأم هدیفسرح هلا امن ود ندنفرط

 -ور یتسیلاها سیربت ندنفرط دیزپ نب دیلو هدعب «یک
 "هربزج «هرزوا كا توعد هقافنا یشراق هرلم
 دشت رد و هبهروک ذ٥

 هعس ر ن دوسا اهم و ندا (كلامنی)
 ترضح «ب ول واندنب رح 2 Cv د

 ) تاناک رغف

 بیقلت بقل ( بزیقم) «ندنم دل وا شد « 4۱ ینا

 بزقال تثح » هدنکیدتیک هزمدنفا (علص

 ترضح هدنګ رات ۱۷ كهبوبن ترعه .یدیشلروپ

 ضمب و شغل وا نییعت هن اما هرصت ندنف رط قوراف رج

 .ردشل روک یتمدخ هدحوتف

a 
 لغوا كنساد لنمدنفا ( عاص) هلا لوسر ترضح

 1 شا لواو اه ریتسا با ۱
 ما ندنایاحخح .یدىا ند رلت دیا 0۳ ه افح و باذع

 قابلا راشم رکپ ابا ترضح نوهگیدتا اذا هسییع
 كندجرت بحاص .یدیشقا دازاو از ا ندنس دلا

 یسیدنکو ؛شفلوا لتق یلیغوا جوا هدنسارع رد

 .ردشلوا كاله «بولی وط هموم“ رب

AY 
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 ِ وس ۱
 «بواوا نددیرق یارمش | هرامم نب دوسا

 / هدو ر وه 4 دم

 ..هرآ رب ندنفرط رفعج وبا هفیلخ «نکیا یسیلوتم لالا
 قشعت .یدینشفلوا نییعت یجد هنکلیلا و هندم قل
 شلبوس هدة هب راچ رب دیبا ر ینیدلوا شا

 ؛ردندنراعشا هلج تب ییا وس ینیدل وا

 ائسف الا دعس نم لییلخ

 اعم هللا دعبال مرم ىلع
 هه نع قا رفلا اذه اهلالوقو

 اهعنفإ كلاذ لبق لاو نم لهف .

 هاش( وع س و ع وا دف

 ۱ 0 SE e دز نب دوسا
 ۳ 00 7 دقو :تولوا
 ۲ .ذاعمو دوعسمنا و ندهشیاع ترضح هلا لعترضحو
 3 لغوا ندنسیدنک .ردشتاهشرش ثیداحا تیاور ند

  .هداز هریشمهو دیزپ ن میهاربا «دوسا ن, نجرادمع
 | قولوم هدننیاور .ردراشخیا لقن یم مهاربا ی
 تافو هد را ۷ 4 «بولوا تاذ رب قتمو دهازو

 . ردشغا

 | مايا (یهت  رات الا

 ندا روهظ هدنیلهاج
 ٌهدیصق ر روبشم «بولوا ندنربهاشم كبرع یارعش
 :ردوش یلطم هک «ءردراو یبهیلاد

 یداقر سحا امو یا مان

 یداسو یدل رضتح مهلاو

 رفعب 7 دوسا

 ۶ » د وسا سا «| (یعاردوخاب) ۱

  [.هلیرویپ تعجارم هنسەدام ی 2

E E NS.(فوعن ع ز وذ) وز 9  
 روهظ هدنک هایده نامز

 ۴ ۷3 «قرهناص هنس رب هز ی رلق) زاب هقح قاط 5 ا

 ا لا فعلا قلع قورت ءدنارصو
 ترضخ یربخ ۰ رکص ندعاد و 3 . یدیشعبقلاق

 صا یتیلت و ذحا «هلغل وا لصاو ا تا اف

 13 وز توش دع ۳ سبق نالوا ا اکوب « بو روی,

 . لتفو ؛شعا لتق ینسیدنک هلیثلالد لدازا یسهج

 ۷ ۰ رم نالا را لرمدنفا (علص) هللا لوسر یربخ
 هنسهدام « ا «] یاو لصاو دهر ونه هنن دم

 ۱ [ هل رو تعجارم یخد
 ۱ .ابتسرح (۱)۹۲۵060۲0۲8 ۰ °

 5 ۱ عدوبدوسا
 ر

 ۴ وا ن اإ بهذم هدقلن
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OT 

 تافو هد ۱۲۷ ۹۳۲ بو

 2 ی دشت و ۳

 و سا

ê5 N NRوط هدل وم وسا - 

 و مولع ادا

 ۰ ردیلح وسا «بوآ

 ه ردت شا ت

 صودطا كو هد درعیبط نون بودا لغو هلوتف ۱

 راد هب هروکذ د نونو «ترهش بسک هدنداعم ۲۶

 یمدینق تیعج موفق وتسا ك رهدیآ ربرح ربا چاق ۱

 | نیعت هرات رومأم ضعب ةلعتم هنفو «لوبق هنغلاصضعا

 ضم هنسیدنک هدنخ رات ۱۷۶۳ تیاهب

 دهرا هلا تاوما
 ی لا ندترومآم «بوشیقلاق هنساعدا قفلو
 یدنک هلیافیلأت كرك هلیقشرط تعصنو ظعو كركو
 .دصق» قیس ینأسید 9 « قرد الْساب هاست یی راکفا 1

caنیا تشک , کیدا دیس ( دن دح سدق »  

 دعوا مویلا «تولاطوح یراراتفارط تا
 هنیهذم كنهجر بحاص هدهعقج تالاعو هد هرلکنا

 كنا وروآ و « عبط هلناعفد یرا ١ .روینلو رلمدآ مبا

 . ردشفاوآ هجیرت هنب رظاسل ا
 ندن رلارق چورو ( ۹۲۵۲۲6۲ ) |

 نادنس داد خراب ۱۱۸۰ «بولوا

 قلخ E و مکح لد هنح رات ۲

ESوح هجر بحاص «هدقدنلوا ماع لتق  

 1 بو ویو ؛شلدوی هجا ریک «یرنلوا افخا

 شقا طب ینثوروم كلم «هننغیدالک ۲ یغیدل وا

 (2هرهدیا برح نالعا ه ( سوینام ( لإ نالوا

 ینکلمو «لتق ی هه رکص ند رب را قوحر

 هلا هیاحور یاسور .هدهسیا شا دادرسا

 هني .یدیشماوا هنس هلتنعل كاف «بوشیزوب

 «یرثا ر هدناسل جورو 4او 2 ج
 قیلأتر هدنناسل هدنالسیا قلعتم ههیموع قوفح و
 . رد راو

 ۳ را ( ۲

 ی ۹2 e ۱ رکدوسا
 كنوبو ؛شمروس مکح كد هنحرات ۱۱۵۵ ندنسید

 یی «بول وب ۶ "هلالس (عوریدرول) هلیسولج
 هک ردشا E یرادکح نادناخرب

 رب بس .ردشعا ماود لدهنح را ۹ ندووک

 ۱۲۱۰۰ ند را ۱۱۹۹ ید رکروسا ھا

 شعر وفا مکح كد هتک ران

 ۱ . ردشل وا

 غدوبایوسا

 دم ذم رات

)SveaD0۲8(۔النیف كنەيسور  

 J هدنالنیف و 0 هد

 و س |

 «بول وا یرکسعیاسرمو هبصقرب مکس
 ا

 یرهش راف بوطو یرلهلشت
 یار ج وسا هدنح را YAS هبصق و

 هدنحشا یزو

 یسلاها ۲۰۰۰ .ردسسوم هد وا هطا ۷

 قوحر «یناماکدسا نیتم

 . رد راو

 هب دیسور هد ۱۸۰۸ و ءا ندنف رط قیدد رف

 -ا فو ریلکنا هد ناتا یسه راح عرق .ردشغل وا كرب

 ی دخت و دب وط ندنف رط یناغود رسن

 ۱ قلو و ایوسا
 2( ریمدالو) یحنرب و یلغوا د(قل و ورای) یحرب «بول
 ج هد ۱ ۰۷ ۵ هدننافو تا درب لی .یدنا یکی

 وو ؛شعالتفییحوا ندنلغوا ۱۲ كنفلس «هلطبض

 یردب ناق «هدهسیا شلوا بولغم هنب راردارپ كران
 هت ندنفرط (سالسلوب) یجب رب یلارق ناتسهل نانل وب
 .وا هلا (سالسلوب) روک ذم هدمب .یدیشفوا هداعا
 هعفدو بوشیقلاق هلتق یرلیلپل نوش نانلوب هدنساکل

 ندنفرط (والسو راب) لغوا كنس هجم هد ۹

 هدهیس ور )٩۲۱۵۱۵۲۵۱1(

 وا ن ۳ ران رپ كوي فک

 تاق و هداروا «بوحق هب اتسهج و ؛شلوا بولغم

 . ردشعا

 اليم یرا ۱۰۹۳ ید قلوپونایوسا یعنکیا

E(قیرور) .ردیلع وا 2 (والیسا دی 7  

Eال وا ب وسام  ED.هرغن و3 رب ناقم و دنا ران رب  

 دعف د کیا کلات هرغن وقو یددسا شعنیلاچ هن دقع

 ناد (تسوول و) او كن وب .یدیشعا تا

 ت ول هاب اعذ د یرلسور «هلم وه م و نیشن ریح

 . ردشعا

 والسوتاب وسا
 هلیاونع سنرپ و 2 ر

 هدنګ راب ٥ ٩ یسیجت رب «بوروس تم وکح ید

(Sviatoslav)ور هلم ساو  

 ک جوا
 دهن را ۹36 و ؛شلوا فخ « (روغبا) یرد
 هرکص ندقدنل و هدنتلآ یتیاص و كن (اغلوا) یبدلاو

 هرلرا غلب هنرزوا ییوعد كنب روطاربءا هینیطنطسق

 ییرازرکمو بولفم یرلن و كرهدیا برح نالعا
 رک هب رح چد هلیعل روطاربعا موز هدعیو ؛طبض ید

 هد ٩۷٩ و شا تراغ یتسهعطق یک ار «ك رهشب

 اربا مور هرکص هنس رب تا . ردشلک ردق هب هب ردا

 -راغلب «بولوا بولغم ندنف رط یکسمز ناب یروط

 (تنح) هد ٩۷ ۲ هدنندوع هفیک و ؛ شا باغ ییاتس

 :ردشفلوا لتق هدهب رام ییدتنا هل



O, ۱ 

 «بولوا لغوا ك (والسورای) یحرب یسیعنکیا
 ییردار هد۱۰۷۳ «نکیا یسرب (فوغی رح) ادتا

 ۱۰۷۲ «هدهسیا شلوا یسرب وی هیسور «هلدرط

 .ردشعا دادزنسا یکلم « هل د وع یردار هد

 «بولوا لغوا ۵(دولووسو) یجنکبا یسیجنچوا

 فیک كد هن را ۱۱۹۳ ندنسیدالیم رات ۹

 .ردشفلوب ینرپ كوي
«Schweiz aş\_lÎ «Suisse) 7 1 

 | وله هجلبتالو 87121۲۵ هحایلاتبا
 ۔روہج كح وکر هدنطسو كناوروآ (110170012 ای

 . رد هقفتم تب

 ور وآ هرګ وسا بس .یسهحاسمو دودح «یقوم

 اغ پول وا هدنلع كسکوب كاو هدنسهتروا كناب

 یدابغ «هلاایلاتا ًابونج «هاباایزتسوآ قرش لب انالآ
 ۶۷ با 64 ۵۰۰ .ردطاعو دود هلا هسنارف

 قرش لوط ۸ ۵" ءلا ££ و لاج ضرع

 لوط نالوا هغ ندقرش «بولوا عقاو هدنسهرآ

 یمظعا ضم نالوا هونج ندلاشو ۰۳۲۰ یمظعا
 جد یتدیعطس هحاسمو یزبم ولیک ۷۲۰ ید

 .رد هزنمولیک عبرم ۲

 كب اب و روا ه رج وسا بس .یرلغاط « یسیعیبط لکش

 «ردرب رب تكسک و و قلغاط «بولوا هدنکح ی

 كرلغاط .ردراو یسهرظنمو تروص رب اشام نایاش و

 «یرللکش بیرغ كنبرلءورذو ینلبرص هلیکلکسکو ی
 وق هدننروص راذیمب میسج مسج هل راراق زیرا یدا

 یراق هدرال عفتموا «یرلایف زوب نانلراووب بوپ
 «ینرثک كرالوک كحوک كوب نانلو هدنراهرآ كرلغاط

 اشا نایاشو ریکنا تربح ههر وسا رایشو به

 ره كناید یتبارغ فلاح و هک «رویرپدنارق لاح رب
 . ردهدکعا بلح ییرلیلقارم تحایس و رس :ندنف رط

 بونج ىم قلغاط كاو عفنرم كا كن هرج وسا

 هلسلس ( پلآ) هدراتهجوب «بولوا یراتهج قرشو
 (نش بلآ ) .رونلو یرهبعش كتسکو كا كنلابح

 الشاب ندید ودح یی ونح بع كنه رحش وسا هبعس نلند

 یرغوط هقرش هدنسهرآ ایلاشا هلا هر وسا قره

 رب تنس) یرالم كسکوب لا كنوب هک ءرولوا دن
 -وا «بولوا یرلغاط (هزور) و (نورس) «(راب
 .هلسلسو .ردراو یعاشرا هرم ؛ ۱۳٩ كنسيجچ

 ( یهلآ نرب) هدنسهب ص تسح ینمی هدنسبش راق كن

۹٤ 

 یدمرس یرلهورذ ید كو هک ءریئازوا یسهلسلس

  یرااج كسکو لا «قرهلوا روتسم هلرازو و راراق

 E: WEE نالوا عافترا هزم ۲

 Es «ناوم (( وارف غنوب ) نالوا هدنعشرا هزم

  هدنسهرا كنهلسلس ییا و .ردیرلغاط (نروهرت)و

 تاتلیس ییاو . روینل و یسیداو ثنغام ربا (نور)

 یعافترا هزم ۳۲۰۰ هدلح یراک دتا طابنرا بسک

 ۱۳ ۵ ۱ یا دو وغتتس ) نالوا
 ربا هی هفت نا مکاشا متن هلساس هدنتهح قرش

 یرکیدو هاش قرش هلیسا (قیتر) یرب هک «رویلپ

 «ربنازوا یرعوط هب يونج قرش هلیعما (نایشوپل)
 یعامریا (نور) .ریلیرآ هرللوق قوجرب یربرهو
 «یک ییدشا ناب هددنهح برغ دل (راوغ تنس)

 ناعب ندنتهج یرنح (و) و ,قرش ید (نیر)

 دع :یزز سه تلخ هرګ وسا عاطو «ندنرک دا

 [.هلروی تعجارم هنسهدام « بلا»>] لپ هنلوا

 (اروع) تو 2 دوخت كارا
 ۱۷ عرب ر كنداساس و «بول وادت# یسهلسلس

 هل راق هدر وص ی اد ندنکیدعا زواج ینعاش را هزنم

 ضعب نمروک شنوک «هددسیغو یرهورذ ر وتم

 هلا اروح .زالوا كيسکا راراق تقورپ چه هد راهرد

 ا ا ازا یرابلم بلا
 هلرخآ ریپعتو لر زود ةبسن ردق هنسهیلامش دودح
 و هک نولوا دتم هووارب ج وتم یواح یرهب قفوا
 لا كنو رو ناو ندب رسا ۵ (نیر) ندنسهنروا كن
 .ردبا نایرج (هرآ) نالوا یر كوي

 نالوا ندنررمن كویب لا كناوروآ تس .یرارپن
 «یک ینیدلوا هدهرګع وسا یرلعب كنغامربا (نز)
 ن غو ۱ ترا ور ندارم مسنارف
 یر ندنرلعبنم ههوطو یرلعبنم ید كنغامربا (وب)
 (یر) .رزنیا ندرلغاط یلراقو كسکو كتکلم و

 قرش «هلاعب ندنسهیقرش تهح كنغاط درا وغ تنس

 لام قرش كنهرشوسا «قرهقآ یغوط هاش
 هد علو «رارک هنلوک (هسناتسن و) ناربآ قید ودح

 دودح «قرد-فآ یعوط هب ع «ب وقیح ندلوک وب

 هر وسا یعی دا ددحم ییبظعا مسق كنس هلام

 نالوا ندنرلعبات كنید .راقآ هدنسهرآ (هداب) هلا

 ندنغاط (نورآ رتسنیف) كالا (هنرب) یربن (هرا)
 -ون)و (مج:ر) ؛قرەقآ یرعوط هی غ لاش ههلناعب



 و سا

 ندنجما كن ربش (هنرب) و ندک دنیا قغ یک
 ننیا ندنسهلسلس یهلآ (هنر) هنن «هرکص ندک دک
 هود یرعوط 4قرش لاعشو ؛رمشل رب هل رې (هنب راس)

 (سیار) صوصلایعو یرلیاچقوجرب ندغاص «كر
 هنامرا (نیر) هلا ذخا ید ییرلیاچ (تایل)و

 كنغاط (درانوغ تنس) یغامربا (نور) .رولیک ود

 هدنسهرآ یسهلسلس ییا كپلآ «هلئاعب ندنتهج برع "

 یرعوط هبیرغ لاش هدعب و هبیونح برغ ادتا
 كنب رهش (ونح) هدعیو «ررک هنلوک (نال) «هلنایرح

 یغوط هبیونج بغ بوقبج ندلوکوب هدشاي
 تنس) یخد (و) .رولوا لخاد ههسنارف «قرەقآ

 هقرش بونج هلاعب ندنتهح بونج ك (دراتوغ
 ایلاتبا هلا هرحشوسا «قرهقا یرعوط هبرغ هدعبو
 ایلاتا هدعبو رک هنلوک ( روبام) نالوا هدنسهرآ

 كنم وسا هسا (نا) رات نشو و
 -وک جوا نالوا هدنتلآ كنیربرب هدنتمج قرش بونج
 «هلایرج یرغوط هبیلاعت قرش «قرهقیج ندلوکكح

 نلیکود هش رب ره كرارې ون . رربک هنغارپ وط ایزتسوآ 0

 وص كا هرج وسا «بولوا قوح كب راهردو راپاچ
 كسک و یغوح كرلیاچ و .رددودعم ندرالع لوب یرل
 رب اشاع نایاش «بوشود ندرارب قلایق و ند رام

 ید رالالش وب هک «رردبا لیکسشت راهلالش قوج
 . ردندهبع لاوحا صوصح ههر وسا

 لا ینسهيعيبط تفاطل كنهرحوسا س .یرالوک

 هد هرحم وسا . ردب رلا وک ددعتم یش نارترا هدایز

 سچن نو هک
 بررغ یرب كرلنو «بول وا كوي كب یسکیا ك رل وكوب
 ا س یتعب) دسنارف ها ۰ رج وساو هدنسدب ونح

 ونج هلرکید مانو ( نام ) نالوا عقاو (یتلیا
 یرکید «رد لوک
 ید ندفرط رب وه رج وسا ندقرطریو هدنسقیش لاش

 عسقاو هدنسهرآ هدابو 0 «هریواب «ایزمسوآ
 ندنحا یعامربا ن هک .ردیل وک 9 نالوا

 هروح و هددیبع تېج هدهج رد یجنکیا .ردا رورم

 «هلیلوک (لتاشغ) نالوا هدنفرط یر كنسهلسلس
 هلیکلازوک كنفارطا (روام) کهدهیونح دودح

 رس دما یغامرپا و

 | هلیشارغ كنروصو لکشو (جیرو ز) نالوا روش

 | هلفلوا یروهظ ادم كنلالقتسا و هدرو

 ۔هیحا ترد « هلرکید مات و ( هن رح ول ( نالوا ر وپه
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 و سا

 هددیونح دودح هدهحرد یعح وا . ردب لوک « را

 «( وناغول ) نالوا طاع هلرلنامروا یفارطاو نا لوب

 E (عوز) عقاو هدنسیقرش لامش كنل وک هب رح ول

 و )چر هدنسهق زآ كنير رب هدنسارجم كنب رې

 و ها مقاو هدنراوج كنلوک لئاشقن «(هنوت)
 نانو هدنفرط تسوا كنلوک (شرو ز) «(تاروم)

 .ردرالوک (داتسنلاو) نالوا طاحم هلرالحاس كسک و و

 -رحول و روز ید هرزوآ قلوا هددح رد یحد رد

 ینیدنل وب رلوک كحوک قوحر هدنفارطا كن رال وک هن

 چاق رب ید هدنتهح قرش بونح كن ه رحم وسا ره

 هننافس ریس یسلج كرالوک وب .ردراو لوک كج وک
 ییدلشیا راروپاو ددعت هدنراجما ؛بولوا اص

 «بولیجآ ید رللودج هدنسهرآ یراضعب یک
 نالوا شلجآ هلبحو وب .رویللوا طال ا هدنراتی
 .رددب رالانق

 زآ كب یتعسو كنءروسا - .یساوهو ملقا
 یربثأت زا كب هنساوه تنفلم ضرع ندنشدلوا

 ۱ ریست هفت كتارا اشنا ساوه لس تا
 .دلوا فلتحم كب هسیا یتیعضوو عافترا كنسضارا

 هد رارب ضعب «بولوا فلتح ید یساوه «ند غب

 «راقیح ردق هنسهح رد دارغیناس ۳۱ ترارح ن زاب

 یعاشآ ندرفص تدورب نیشیفید هد رام ضعب رکید و

 نابداو نی رد هرزوا تکاوخ .زیآ ردق هبهحرد ۱

 هدرلغاط كسک و و لدتعم اوه هدر قدلاو هد

 نزای هد هن وکسم نیک اما هنتسوا یربرب .ردقون وص
 كندورپ نیشقو A» °0 «یسطسو دح كرارح

 « ردهح رد ۱ 1 ۲ ۵ «یعاشآ لد رفص یسیطس و ل

 روفای .ردکعد تو وص یساوسه هرزوا تیموع هک
 لر وغعای نشود «ب ویعاب هد رو ص ر هنف رط ره ید

 -وح كنا وه . ردع 5 هنتیعض وولاح تار , رتغاطیرادقم

 كي یرءهروب هاب رله وطرف «بو-) وا عيرس كب نال

 نیشیق هنیرلفرط رثکا .راغای ولوط ایرثکاو ء«ردقیص |
 ینیدنل وا انتتسا رالم قاقاطد ضعب .راغای هل رثک راق
 ؛یدمالخاشهاوووا E اهن

 مر وات د یورت میانمو تاناویح و تال وصحم

 -رللوک یرادقم بیرق هنفصن ینعت یم جوا كنفا رپ وط

 یو هوا یوم او ۶ رزول 4
 روتسم هل رلنامرواو راعرمیعوح ید كن رکید مسق

 هیس هدایز هناناویحو لزوک تیاغ یرلاعرم



 و سا

 هرس تنور 0 وا فواش یرلتوا راراب

 -هروسا ندنرلقدل وا هدننروص راهچاب لیکم نیرم
 «بودیا لاغتشا هلقلنابوح هجلساپ یرب ندیکسا رلیل

 تالوصحم راس و رارینیپ «رلغای لزوک كبو قوج كب
 هدرلتو لوصو . رد رلتشلک هدنا لاصصتسا هیناویح
 فو «بودا ماعهاو تقد هداعلاقوف ید هتعارز

 ۱ ییافک مدع كنيضا را «هددس رشمر و وک یرلیا ك

 هناتسک نالوا لصاح هات رنک «ب ويهه رب دشبشس تاب وبح

 ج ایتحا ھن «هدلاح یرلک دشا هباعتسا جد ندسنات و

 روب El تاب وبح دن سن یر هدنررد كنيم وع

 ځا ۲ رظن هقیتسناتسارب نانل وا ارحا هدنس د اليم ا ۱ هلصف ء وب ورا و ح ب رک تم ررویل وا 37 2 و ی 2 بت ا ۱ مود ك ریو م اشا

 ٩٩۹۲ ۸۹۵ ‹رىكي ۱۰۵ ۷۹۲ هدهرحگوساهدروکذم .
 عاوبا ند رادقمر و ولید ور وق یرادقم رب تاتس

 . رولي راقیح تارکسم

 و یعاربوط ه رحم وسا ند رظن هطق تانا

 .دقطنم کر : ریلی هل وا میس هبهقطنم ید رز

 یرلعافترا هرم ٥٩ هلا ۲۳۳ ندرحع یاذح ین

 ۱ .هقطنم وب «بولوا عماج یر قعلآ نالوا 0

 E را لئام هرنوو هناتسک یادش ءدود «موزوا هد
 اقرا هرم ٩۳۳ هلا ۰۹ یسیشکیا ؛ریشیت رلیش Does Ba VE همت

 هدب و «بول وا ترابع ندیضارا یکهدنسهرآ یرلع

 رعسا ع ون رب یلەناد قفوا هی رلح اغآ زوج و هشيم
 کوا ؛روالو رلاعرم لزوک كيو شیت یادغب

 واج هب رآ هدن و بول وا تازا ندرارب نالوا

 ءزارک «كب را ءدومرآ الا روح «یسالارب « راد

۹1۹ 

NAN” |۱ او رو  

 ۳ .e لزوک و « ریشیتب رلیش یک یباغآ ناق

 را هزه ۱۸۲ ۳۰۸۱ ۱۳۱۱ یسهدرد ؛روالاو

 «ب ول وا یواح ییضارا نال وا تنگ را یرلعاش

 «یباغآ دیقآ « رانح «ییسیئنعهرت كدن و «ماج هدن ول

 ؛رونلو رلاعرم هلرلجاغآ يڪ زووا «یاچنارطق
 هرآ یرلعافترا هزنم ۲۱۱۰ هلا ۱۸۳۳ یسجشب

 ندنرلتمح قسعلا كنسهلسلس بلآ قرەلوا هدنس
 ضعب هل رلت وا خاطر رکا هدن وب «بولوا ترابع

 یلک بلآ هلیجاغآ ماچ عونربو رلیلاچ یرکوب یرکا
 نکم یعرز كئيشرپ چو روللوب جاغارب نلیند

 یراعافترا هزم ۲۹۹٩ هلا ۹ ىسجتلا ؛زالوا

ENندرت مج یطسو تا ال شل بلآ نالوا  

 ر وتس دل را راق ی ده سس هقطنم و بول وا ت راببع

+ 7 

 ۱۰ را الا کلا هد «هلکخا شام هزر
 .یرلیداو ضعبو «روشلو تاناب ضعب صوص

 وب روتسم هلزوب ند لوص نانوط قردقآ ندرراق
 ا را ا اردن یاب ؛روتل
 . هقطنمو «بولوا ترابع ندلابج نالوا یعافترا

 هشن وک زکلایو روالو روتسم هلزوو راق شيق زاب

 . .راق هدندم رب زآ نیزاب یرلتهج ضعب نانلوب یشراق كب
 . رول وا لصاح رلیچ ماطر هدنرعطس «بولت روق ند

 و یعاونا كندیشح و تاناویح هدنرلغاط بلآ
 دروق «ییآ .هجارق هدهسیا شلیسکا كم كيك «بونل
 ۱۸۲۲ نو تایاویح .ردهرزوا ترک هراسو

 ی ۳۷ :۸۱ (نوعیق 44۵ ۰۰ رغیص

E 

 یرادص وصخ تراپم كرلیله رے وسا هدکمرب دشیتب

 و «ردلزوک تیاغ یراریغیص كتکلعو بولوا

 لکد لزوک یرنتآ .رد رومشم رینیپ و غاب یرلقد راقبح

 ى (نر) و (ءهرا) ردق هب ره ,رهلک هب د اعم

 یرلن دعم نوشروقو رقاب «شموک «نوٿلآ هدن را جم

 لصا بول وا هد رادقم ا ك ران و «هدهس رونل و

 ۱ و ا 0 اولا | هد رآ یراعاتفترا ۱۳ لا ٩۳۳ هق طبت
 و یرلوص ندعم .رد رتدعم روکو لکی هللا رمد

 . ردق وح ك ها یرهکاباق

 سا سح..یرایهذمو ناسل و تیسنح «یسلاها

 یرلتطو درج هطبار ندا عج هریر یتسبل اها هرح

 رییساح هسف و «بولوا یداحا :تكنسهیعیبط لاوحا

 یقاطر ره «هقش ندک دعا لیکشت صوصحم موق رب

 كنيلاها . رده ات هنتیسنح كنسيلاها تلود ی هدانا

 توساق هنسنح املا: ىسەداي ز ندنن اثلث یتعی یسیاک مسق

 ۔الشاب ندندودح قرش لامش كنهرحش وسا «بولوا
 هد رارب نال وا ردق اف دو سی جلسات بالا بلا ات قره ۱

 «دجایلاشا ES ب واح .رونلوا ماکت هما ۱

 نالوا هدن رهرآ یرلغاط بلآ هل یمسف رغ بونح

 شنامو ر قرهل وا هک زآ لد هل ال هدی رل*مح ضع

 , هحنسنارف ید هد مخ بر «تاسلرب تولید

 ندنفصن «بوا وا ق رفتم ید هد .ردەدكغليوس



 و سا ۹1۷ قو سا

 لاها هرتم ولیک عبرح _ هیحان 71 رو «كيل ونق یزآ ندنفصن «ناتسنورپ یسهدایزآ

 ۲۲ ۶ )۳ زد یروا هرګ وسا نوت اف اه ید ورم جد یرادقم
 \o ۰ ۹۰۹ خوشا اش : 3

 ۱۵ ۹ ۷۷۵ ندلا ورثنوا یراقوب كران و بول وا یشک NEUE یسیلاها

 ۱۱۹۲ ۳۹: ندلاورتنوا یغاشآ «نسنارف یس ۱۰۸ ۰۰۷ «نالآیرادقم ۲ ۰ ۱
 Fs ۳ 13۱ سپ رالغ ۰ ۷

NA 5 Ay۳۳۹۵۹۹ ۳۳۹ غوز شنامور ی ۳۸ ۷ ٥ «نایلاتا ی  

 ۰۰۰-۱۱9۰۵ ۱۹۹ غووبرق . راز رلبلکتم هل ران اسل رگید یاد 8 و هل ران اسل

 A ضرب هرولوس ناتستوز یراذقم ۱۱۱۷۱۰
HA11۰1 ۳۹ یرهش هلاب 1  

 ۹ ۷۱ r یرلراوج هلاب «یدوب ی ۷۳۷۲۳ .كيلوتف سس ۲

 E FAFSA ۹٤ . ردعد ات و نایدا ید یص ۸
 1° ۸ ۳: دورلزن ابا یجراخ ی ۲ 1 ۱

 ۱۳۸۱ ۱۷۸ ور لزنابتا ا رليل هرج وسا یفالستخا بهذمو ناسلوب «نکل
 ۳۹۰ ۹۱ ۳ ۰۹ لاع تنم هدنس هب وا لدودح كنهق رف ره ابو ینابمرب چ هدنناب

 له ۳ هود «هرلثل ود كوي نالوا یرلناسلبه و سنعمه و نالو ح
 ۱3۹۸ 6 ۱۱ ی اب ووغرا ۳ و a ا ٠

 q4 oor ۹۸۸ ی كن رانالوا تسنارف هایالآ تنیرلنالوا ناملا الث

 EY 4 نیست ینیرلتبو لیم هایلاتا كن رانالوا نایلاتباو ههسنارف
E be۰ ۳۳ دوو ِ  TFA 

 ۱ لا و هر وسا یرهیبلق تبع كنسهلج «بویلوا بجوم
 ۷-۱۰۳ ۸۰۸ لتاشفن ص وصحم هرلحامع ریغیص و فهش رال وك «هن راغاط كن

 RAL ا ون. تاعطقا ی رو و

 ۱ 0 | ۔وسا ندیا كرتنیراتطو دبالل بودیا برجه هب هدیعب
 وا یر 3 ه رگ وس بس . یرلهبصف و Its IES «بویع و وا یییرلیلصا نطو ك رله رح

 ل ِ 1۳ 0 : مال ۲ “ ت ۰ 2 ك

 ندهندقم ما نوت رلیلهرحوسا هدهچا رادناعا هدنلوب

 . لرد رلیا

 هرشوسا س .یایسق رایتموکح و هرادا لوصا

 ) 4 » «قردنلوا هرادا هدنن روص هقفتم ریهاجر

 و .رد رابع ندتر وهج كح وک ۰ رونلوا رییعت

 | ادا لوصاو ننناوق و تاماظن كن رب ره ندرت ر وهج

 زکر هددسا ص وصحم هنن كن ڪڪ یسهیلخاد

 | .الکو تشیهرب هاب راساحم بکنم ییا هدارواو یرلیم وع

 ۱ و هیلخاد روما كن هرم وسا نوت هک «ردراو یر

 زکر .ردیا هوست یتسهراسو هییرحو هرجراخ
 ی كل رادیح ات . رد رپش (دنرب) هدلاح ییدش یو

 . ررشنم هب هب دلب و یر ره 3 رلتیر وهج

 اشا كتر وهج عل هیحات شد یرکی نالوا رکذ

 هحور یرلس وه رادقم و یرلد.یطس ب۳ :E هلیسیم

 ردپ |

 لاها هزئنم ولیک حب هیحات

5 ۷۵ ۱ ۳۱۷ 

 6۳ ۲ ۶ ۰ AAA هرب

 IFA ۸°۰٦ ۱ ۰۸ هنرچ ول

 روش لزوک و كلوي قوح ر «ه رز وا قلوا ۱

 نالوا یزکم هجم و ترک .ردراو یرادبصفو |

 کوب كا «بولوا هدهجرد ىج د رد یربش ( هنر )

 IE VAS ( روز )

 یسیلاها ۷۲ ۳۰۰ بولوا یربش (هلاب) یسیفکیا
 نالوا عماج یللاها ٩۲۸۲۰ یسشحوا ؛ردراو

 نالوا یسلاها ۰ یخ دارد یاری را

 - ودوش) ۳۲۱۰۰ كن (هنازول) .رد رهش (هنر)

 ول ۶ ۲ < SE لا CREE 1 (دن وف

 نوا یسیلاها .ردراو یسیلاها ۲۰ ۰۰۰ كن (هنرح
 . رد راویرپش زکس ید یدهرزوا قلوا هدایز ندکی

 یررهش كوپ كرلتلود كوي یرلرهش كوب كنهرح وسا
 هددس رللک د یرللم تهافسو هدید و هاکتیعج ردق

 كوي رینتیلمکم و ترک كنه رمخ و هيلع تاسیس وم

 .رر ویلاف رک. نشر كوي كرلتلود

 E ه رحم وسا TSE د هو 4 دن هل اه
 ی

 هسا را و یسهجحد وب ص وصح تک ات ندر

 تح وم یلاقم لی وطن ی زاب یربا یربآ كرت وب ء هد

 ۔هج د و كن هقفتم تدیه زکلاپ هدقحا رو «ندنفحهلوا



 و سا

 درنشمو یموع كن هقفتم تئیه .نکحهدا ثح ندنس

 .هدار قنارف نویلم ۵٩ ید ینراصمو ۰1۲ ییادراو

 یطاب را هریکد ندفرطرپ چ تكنهرحم وسا . ردهدنرا

 ثترابع ند هرب یکاسع فرص E «ندنش دل وا

 را اتو ۰۱۲۰۰۰۰ یسهیماظن ا «تولوا

 یسهب رکتسع هوق ا کو و و ره یسدضشد ر

 . ردهدن لهدار ۱ دیک ۰۰ و

 رش ردق هرشوسا س .یتراجش و میانصو یفراعم
 تل ود ر چ ندا تربغو يس هدنص وصخ فراعم

 یبر ر ارق كنسهیموع تادراو .ردقو تکلمو

 هدنفرط ره كنهرشوسا «بولوا صوصح هفراعم

 مظتنم ك ابا تناکم . رد روبج و نا لس

 تراب «تعارز هدهیحا ره ناه «یک یرلقدلوا

 نیلعلاراد هلیهیدادعا بتاکم . ردراو یرلبتکم عیانصو
 هب هقفتهتئیه . ردقوح كب ید یرلبتکم تالعما راد و

Eرعیعت (قیکتلو لوقا) هدګروز «هرزوا قلوا  

 N سمت E A یوتت

 ‹«هيعيبط مولع «هيضاير مولع «لاقنارح 0 «یر

 ییرادبعش هیسایس مولعو هفسلف تایدا نامروا

 ۱ -راد لیکمررپ كنب ارهش خیروزو هلاب اهن رب . ردعماح

 جد 5 ررب هددداز ول ها ونحو «یرلن وتفلا

 لئاسر هل را هن رع نانل وا صدیق هد ه رحم وسا .ردراو

 ۰ یعوعج كنه وقوم
 فرص هد رب ر حج رە نانلوا قرص هدنکلم و

 بول وا زوا ٥# یید دع 0

 ره ندنسیلاها هرحش وسا هسنلوا باسحو ؛ زاغ وا

 كن رحم وسا .ردیا تباصا هلع رب هدنوک هنشاب مدآ

 تایدا هعرآ «ندشدلوا یاس صوصح هنیدنک

 نایلاتباو نالآ ءنسنارف قب ۲ «بویلوا یدیساپداو
 شنا وا ید رعاوشا ی رب تتساداو .الص, ییهاضع
 ناژ) روپشم ندنسامه> نسنارف هلجزا .ردم ولعم

 ا ا رابسدا دون كاا ها وتو یا
 . رلیدبا لەر وسا (لئاتسا)

 كا «بولوا یرلیا كب هدهر وسا ید عیانص
 اس هلیاچوسنم هربتو كرا یرلنالوا نشتنم هدایز

 | عیروز یزکرم هجلشا كیناچوینم كیا ۰ ردفیجتع
 نویلم ۲۱ ۵ یونس ندهرګ وسا نوت «بولوا یرهش
 كا . روال وا جارخا اج وسم كسا هدنتیف قنارف

 قوا ۰ ردن رشت (هلاب) ید ی رک ر 2 راهلد روق

 ك رلکیلپانلیرکا «بولوا قوح كب خد یراهناغکیلپپا

۹1۸ 
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 ءا حوا 0 و س |

 2 ا ءروللوا جارخا هجراخ یمسقرب
 ۳ ینلشا . روتلوا لاعا ءرناسو هصابو زب «بولیقوط
 كاس . ردهدن راهدا رز هريل نویلم ٥ ۳ یونس قوما

 ..اشفن) و (ونج) «(هنرب) یرازکرم هچلشاب كنوب هناك
 یونس هدهرشوسا مولا لع «بولوا یرارهش (لت

 -ارخا كرلن وو «ریلبپای تعاس هدایز ندنویلم قح رب
 جوا و .ررک قنارف نویلم ۸۸ هتکلم ندنح

 «یرلشباشقن هلی الا و هنیک ام هده رګ وسا هرکصندتءنص

 . «قلیج رهاوج «یلاعا هراسو هقباش ریصح «قلیجایوب
 4 و هس دنه ونای «هقیسوم هلیعا ونا رادنیک ام

  ءزناسو هبیوسفاص «دغاک «یالآ نونف راسو هیعیبط
 ۲ ناتآ هلتعرس .ردشغا او قرت لح ید ینالاعا

 | دین رنک دراهلالشو ۵ رلیاچ نشود یغاشآ ندب راقوبو
 1 كمرانصهده رح وسا «بودا مد رای ناف رک کل اهتیکرام

 .ردنا تعدخ هنسق رب

 ۴ یاغاطو طاح هلراهرق فرطره هرحوسا ردقهنره
 دسیف ون یسیعیبط دادعتسا ردقوا هنراحش .بلغل وا رر

 هدنس هن روا ك رلغاط وا هلییسح ینلن اقشیلاچ كنسلاها هد

 هع وتتمتاعونصم و تاج وسنم ناتلوا راضعساو لاعا
 لصاح هدهرحش وسا «یک ینیدلوا یعیبط یبارخا كن

 داوم یک بارش 0 یکش «قوما نایمهلوا

 ۔هلد ابم و «ندنغی دل وا یرورض ید یلاخدا كنەع ونتم

 .وصحم كنهروسا .رولوا لصاح تراحت رب ویر ند
 راضقا راس هلبا هیافع كلام هجلساب ینهیعانص تال

 لیست ی زا و اب راک هدیاشمآو اشرفآو ه هیقرش
 مق نالوا زود ا ا تزوإ كما
 كتتکلع كطوطخ و هل رلطخ لو ری هد هدنسیلامش

 ردق هنیرلکتا كنب رلغاط بل آو نالیغاط هنفرط ره

 ندایلاسا «یک ینیدلوا قوحك یراهبعش نالیفوص

 سلس بل | هد(دراوغ تنس) ید طخ كوي رب نلک

 م رود اصلا تسک 4ا لاش یاوروآ «كرەلد ىس

 هزم و_ایک ۲۸۷ یعومجب كنیرالوب ریمد هر وسا
 هقش ندن و . ردلیکم ك جد یرلهس وش .ردهدنل وط

 بویلشیا راروباو هدنراربن رثک او هدنرالوک نوتب
 لیهسن ینئافدت ریس هدنحا لرلهرق یخد رالانف ددعتم

 -ولیک ۷۰۲۵ لوط كنب الو ینارغلت نوش .رویدا

 ۱۷۰۳ خد ییلن وزوا كرلات شلدا ددو «هزیم

 . ردهزنم وليك

 هدع دق نامز هرح وسا 9 . یسهیحش رات لاوحا



۹9 A 

  0ق

 نالوا ندنماوقا تلک «تولوا نورم لیسا (اب واه)
 دام (لاغ) رایلابور . یا نوگش ایم

 رایتسا ید یا وله هد هرسص یرک دا طی یکل

 «هلغغل و هدد ودح كن رللود تکا و «بودا

  ۱ما وقا . ید رلشع ای راماکعسا خاطر ه دنس هعینف عقاوم

 " كنماوقا ایامرح لوا كا هر وسا هدنموعه كنيلاعش

 یسا (ینانآ) «بولوا ندکلاع نربک هلا ےک
 راشا رف هدم .یدیشلوا یکی كم وق نالوا فورعم

 «ه رکص ندا راش «بوریک هنلخاد یورلاق كنتلود

 نوا .یدیشلاق هدنسرادا دن كنم راكب هرد مناط ر

 منم هنکل ام ین روطاربع | الآ هدد اليم نرق یجب رب

 یک كنبرلهقود (نکیرهز) تقو یلیخ رب «بولوا
 .یدیشلوالئان ههافر هدنتقو كران ویو «شفل دلا
 ضرقننادناغ و هدنلناوا یدالیم نرق یححوا نوا

 رب «هلغلوا

 رب یرایدنکو  ؛شمریآ نداینالآ ییهرشوسا «قرهب
 کب هرد و .یدراشهالشاب هبهنالاظ تاکرج قاط

 هک «یدا ییادناخ (غ روبساه) «هدیرب كت ران ادناخ

 -وطاربعا ایا لآ هد۱۲۷۳ (فلودور) ندندارفا كنون

 ارعا الآ هنن هر وسا هلا هلیتسو و «هلغلوا یر

 هنفوقح كننطو روطاربءاوبو ؛شلوا لخاد هنغلر وط

 عاونا تربلآ یک ر لغوا .هدهسیا شا تیاعر
 قوق كرار وسا «یرههالخاب هتسا رجا ماظم

 لاو هد هر وسا ندنفرط كنوبو «ندنکیدتیا بلس
 «ندنفید ردرا و هبیرلیاكي یرقح و ظ (رلک ) نانل وب
 (یروا) «(جییوشا) هدنلناوا یدالیم نرق یحد رد نوا

 بودبا روهظ یشک چوا ندنرهیحات (دلاورتن وا)و

 الشاب کا ذوفن یارجا یربکبهرد متاط

 . | مویوک) روپش هدهرصواو «لیکشت هیقافنا تئیهر
 رب یشراق هنتلود ایرنسوا هلکعا روهظ ید (لت

 اسا تكنلالقتسا روما : ی وا ۵ 1

 «سیرالغ «خیروز «هنرجول ًابفاعتم .ردشفلوا عضو
 > قرول وا مضام در دیح ات جوا روکذم ید هنربو عوز

 غلاب ءزکس یددع كندلقتسم حاول هدنفرظ هنس یللا

 هن رزوا رلن وب هدرب هدیکیا یتلود ایزتسوآ .یدیشلوا

 هر وسا «هدهسید ز امر وط یرک ندکعا رکسع قوس

 كن رلیدنک یلرواکنحو تراسج هداعلا قوف كرا

 تنم یتیرلتیبلاغ هد ه نام جاقرپ
 قالا ید ینسیحاو رکید كنهروسا «قرەلآ تر

 قافن هنراتب هدهرصوا قحشآ .یدرلشمالشاب هکنا

 اح ندب و ءهغملوا

 و س | ۹1۹

 انا تنیه یرپش (جخیرو ز) نالوا ىز بورک |

 (عخوشا) یتسایر قح رلن و «ندنه دل وا شلربآ ند هیق

 ی رلتکلم هلت ںی اتم

 . ردذغل وا دیس ( ه رحم وسا ( اب و (ه رحش

 وو 6 ت هنیس هیح ات -وسا) ید

 كەر وسا دا اعذ د جد ندهسنارو :هنن رزوآیدا دّتسا

 هر وسا «هدهسیا شفلوا قوس رکسع یلتیلک هنیرزوا
 هشرزوا یرللک بلاغ اناد ءربارب هاب رتیلقا «ك رپ
 ندتفو وا «بولوا روبج هقافنا هل رلیدنک رازسنارف

 تریشهجاب وروآ ی د یی راج و تعاجش ك ریل رحم وسا
 هنمادخسا یرکسع هرګ وسا لشاعم تلود ره «هلغلوب

 یدالیم نرق یجش! نوا .یدیشمالشاب هکمزنسوک لیم
 «هدلاعن ینیدلوا لقتسم ًالعف هرم وسا ردق هنیرخاوا
 نکیا دودعم ندنکلاع ینلروطاریعا اپنالآ ًامسر

 كلر وسا ك (نیلرهسکام) روطاربع | هدنخ رات ۹

 هر وسا «هننرزوا یستیق اق هد وقت یتیم طباوز

 .ارق رب راخم قوح رب ءبودآ تمواقم هنارتسم رای

 لقتسم نویس ةر وسا اراعا ندرت وا یاغع
 یزادیحات لرتبآ هلا هسورفاشو هلاب ایفاعتمو ؛شاوا
 ناو لا یا ق

 هس وهل وم « ونح لتاشس «لاع ت تنسو شوا عالبا

 دیووغراو یدهاعم یاون ید یراهیحات نو زبرعو

 هحوا نوا یددع كن هقفتم 7

 دعبا اوت ځد یسحاوت نایلاتا ضعبو ایووغروت

 دهم ری ره وسا ارت وم ی نشت ره ۵ یو

 ییار ره كل

 شع ازرق توقو ِت كوي «هلکلک بلاغ هد ندق رط

 رهدنا ب رح نالعا جد هنتل ود نالیم و

 ۔اوا یدالیم نرق
 هلکعا

 هنتفو هیلخاد تاب رام هدننی یلاها ییالوط ندوب

 زو کیا ‹كرەدىا ناسا یشتا داسفو

 یسدیلغ كغلناتستورب هد۱۷۱۲ تیامو ؛شعا ماود

 ج ه د٥ رص وا ¢ نکیا e 1 نوا ین

 ن ناتسورپ E نورد ها

 هسنارف ندتفووا .ردشعار رشت تفاسم و ممصهنب رزوا

 هسا شهروط تخار هر وسا كدهدنامزیرببک لالثحا

 «بولب روک یرفا ید هداروآ 4 رو دم اد
 ضعبو او ضعب نالوا مورحم ندهی دم قوقح

 ادم ییروهج هسنارفو ؛ شمقلاق هغایآ یلاها فونص

 تیروهج رب بک ندیحاو ۱۸ كرءدا هلخ

 -وهج هسنارف تقووا هرح وسا «هدهسیا شا لیکشت

 و یسلاها ندنکیدرک هنتلآ یذوفنو کج كتتبر

 وح زوب هبایرسوآو هیسور «بویلوا نون ندلاح



 و سا

 هقفتم لود هلا هسذارف هرګ وسا هدهرص واو « شمرب

 .یدیشلوا ینادیم راد راح نالو ع وقو هدنسهرآ

 «هددسیا شمرب و ماظنرب هبهرگوسا ترانا وب تیام

 هیهسنارف یراهیحات (هلاو) و (دوو) «لتاشفن «ونج
 هنایو ندا داقعنا هد ۱۸۱ ۵ هدع .یدیشلاف قم

ETزر و رو رص وا  
 ات ید یتفلف رطیو ییتیکلم یماع كتکلم و «ربارب

 «نولوا ۲ ۲یراهیحا هر وساتقووا .ردشقعا نيم

 نوناف .هشرزوا لالتخا ندا روهظ هد ۸
 عالبا هشد ی یددع كنيحاو و «لیدعت یساسا

 هدف وا هرادا ها لوصاو نون اق وا م ویلا دردی وا

 ارحا تالي دعت ضع ییرح هد ۱ AY 4 نکلا «بولوا

 . ردشفل وا

 روپشم كا كنهرناکنا ( 5۲1/۱ )

 هدن ال ربا «بولوا ند راررحم

 «بوغوط هدن ریش ( لساف ) هدنح را ۱۱۰۷ .ردیل

 هيس ايسر وما توو لیخحر . ردشغعا ثاقو هد ۱ ۷ ه

 رم هنوقوم لئاسرو راهنزرع ضعب «بوشاغوا هلا
 .زای یرلباستک هیاکح قوحریو ؛شفلو لوغشم 7

 . ردب واح یازومرو هنانک یعوح كن را ا

  Nلناونع ) ییحای- كلود |

 ۳ هجرب ید هزعاسل هک « رد هب یع ةیاکح

 هداعلاوف ندنفرط رلن و و «شموس نداق کیا هد رع

 (التسا) نالوا هروپشم هلیلاجو نسح یر .ردشلوس

 هددسیاشتبا ج وزب ینسیدنک هجر بحاص 5

 ا ا
 ۱09 ی غیرعوه ناوزتسا )
 نردد مل رهروک.یکیدتشا جج ر ر کک

 . ردشعا تاف و

Aهو دن ۳  
 نم وړپ ( : | (هدنومن وسا

 ا «هدنسهطخاس ساب 

 ر دی انا ا

 «بولوا هبصق رب ه دن سرد رش لحاس

 ثنسه رب زح 1 س وا) ن

 «یبساها ۸۰

 اد تر هنلاعا نافسو یتراح هعفدلوا «یناهل
 .ردراو یه

(Svine) 4هطخایارم وب كنهیسور  

 9و aaa اه ۱ Lier gid AN IRENA هن وسا

 «بولوا یرب كلوق ج وا یفیدل ریآ نکرولیکود هني رک د

 .ردهزبم ولیک ۱ ۵ قعسو

۹۷۰ 
 E هدنفرط قرش كنایلاتبا (1) 2

 ۷۰ لاعت ندنلابج ةسلس (نینبآ) رک ] ی

 ۔اغینیس) هلا (هنوقن 1) «هرکص رگ دا عطق هزنم ولیک

 E . رولیک ود هنن یکد قینایردآ O یر رهش (ایل

 . یا كناذ جاقرب ندنیعباتو ها را دیسا

E۱ 1 ندیسا) یررومتم كا  

 | لها یهرفک ادعا «بولوا عاش هک «رد (ساد

 یک كن هکم ؛نکیا شا جنو بیغرت یشراق همالسا

 .ردشمرک دنسهمط هر | ؛تولک همالسا نوک

 «ب ول وا ی سا تك اذ جاقرب ندەبا_

 ع وا) و لا

 زار دانا و افرا هک رد (لمفا لاس ی

 اس
 ریصح a | دب 7

 AR هرکپ ایا ترضح قلخ .یدرلشخا توعد هّوح ند

 هدنګ رات N كن مه بول وا تاذ 1 ندا قیوش

 . ندشعا تاق و

 !| لوک ر یسا
 ه ؛ردلوک: لویرت ه دنس هطح (اسانر کی) و دنس

 لا ۱۱۲ ۳۰ و یلامش ضرع ۰۳ ۲ ٩۳

E ۵ ۰ ۱یلوط «بول وا زا ییع لوط  

 هنناقسرهس ی رطره .ردهزنموایک ۲ ٩۰ ضرعو ۰

 . رد ر وبه ا زو یآ لآ نبشیق «هدهسا خاص

) ۲۱۲1۵۲۵ de ۱۹61۵۲۵ ( ۰ 

 نوینیمود هدیلامش یاشمآ یر دوس
 زد رم كوي ر هدنسهطح (ایاترب یب) كنس هعط

 دبلاعش قرش «هاناعبت ندنسهلساس « رلغاط یلایق » هک

(Lace de Esclave)یاشمآ  

 هعطق (نوينيمود ) كنیلاش

O OO Ca O. 

 «هرکص ندنایرجرپ نوزوا یخ «قرەقآ یرغوط
 وکو هدعب و «رولیک ود هنل وکر مسا نان وا ناب ا

 یرعوط هی ع لامش «بوقیج هلیعسا (ای رنک ام) ندل
 .رولوا بصنم هلام" طيح رح «هللایرح

 رب ه دنس هطخ (یثاش) هد رهنلاءاروام ۱ رسا

 هدنرایفارغح بع ینیدل وا عاط ۰

 نم و «نوتلآ هدغاط و ی رتطصا «بولوا زر ۱

 شاط هایس رب رای هلراندعم راسو هزوربف «یالف

 یغیدنل و ید (؟ یبیروک ندعم)
 ۱ رک از ا

 0 ارعش ریهاشم (قیطق لماک یو هل رپسا

 .رویدنا ناب

 وش . .ردشعا تاذ و هدن رات ) بول وا ندایدا و )

 2: ردن دن راعشا ج تب یا

 تو مک



 ° ی 0 یا 7,

9 ۰ ِ ۱ 

۹ .3 ۹ 
3 ۲ 1 | 

 ب

 ضوع ی كنعام یدیس

 ضرلا كبح ىف لاط

 یدو بنذ الب مک

 لصا نع بول وا ندی افعیارعش ی |

 ضعي و «ندکد تیا سرادم رود ت رم بابا لیصتق

 تام لیح «بوشود رسا «هرکص ندودال و هد راضو

 هدنهدل وا صالخ و شلاق سوب O قکم راید

 تلزع رایت هد راصح لود ۹ هد زو یا

 وش .یدمهنلوا شرد هنناقو جرات .یدیشا

 : ری ات

 ردیهگش ادرقو لد یا ندیا راز یيلدنع

 " ردیمکشای ېک منبش ندیا نادنخ ییهچغ
 نیایادنب هعادرک بودیا رعس كفلز یوب
 ردیعکشاق ردیکز وک مدلیب لقع یدشاش

 ا EE كهاش رک | هدناتسالته ( 62 )
 ا ENS) «بولوا لندن سا رعس 7

 در طت ف ناجشا ج تس وس .ردشعا تافو هدنګ ر

 ربا تئم دشکنام ةيداب ٠رس

 تسه ییاپ هلبآ دوش كشخ وکم شچ

 هک رد راو ید یرمسارب ندنسا رعد زا ریش —

 :ردشعشود لزوک ك یتبب وش
 تشکنا ن ملدر, نوخز تسرپ مد

 دراد ولکرد هیرک یی ةهثيش وچمه هک

 2 ْم ۳ نابل ,بولوا عاط ر هدنومضح ۱

 یکیدشی هدغاط و کاب كنج اغآ ها

 .رویدیا رکذ یوج توقاي

 0 سس زر یا یا و 6 طه بس
 [.هلیرویپ ِِ

 وا ندير و زیلکنا ( | دراشا وا ندن رخ روم هرلکنا
 ۱۷۳۰ و «شعوط هد ۱۷ ۱ «بول

 راس و ین راترب لکم كنهزنلکنا .ردشعا تافو هد

 ندنسالع یامدق هسنارف بس .ردشمزاب را سس

 هدنور هد ۱۱6۶ «بول وا تاذ رب هدمسا وب ید

 شضعب و «شعا تافو هدس زاب هد ۱۷ ۲ ء و «شنوط

 . ردشم زاد را رتا

 وشا هسا هدتنا وررپ وهل طیلط هدش دنا
 توقا یفدلوا هیحاترب ندنلاعا | هروب

 .رویدیا رکذ یوج

 ب شا ۹۷۱
 ید ریکترو مویلا بول واهدسل دنا 5 3

 -رهش (هب ویسیل) نال وا یتعیا كع 2

 هلیعما(ه وبشل) . ردعسا یرلقدلوا شمر و كرلب رع هنب

 .هداذآ ثنن وج توا ینیدل وا شل و فو رعد جد

 تراح شو ید هدننامز رلب رع و ویلیشالک ا نیس

 د یالطا طیحم رح یتح ؛بولوا روبشم هلیس هب رح
 ف ورعم هلیعسا »¢ نیرورغما و نالواشقیک هنس رح راهرق

 -رلشل وا تع ع یاشک نادان ند رپش و نوب رحم ڻانل وب

 ضد یو توقات جد یغیدنل و ربدع SEG . ید

 یسار طقسم كنالع قوحرب یک ینوبشا دهاز .روبدا

 هدام « هنوپسیل» نوهس,رضاح لاوحا] .ردشفل و

 [ . هبرویب تعجارم هنس |
E۳ ویسا قا دا وا »| ( سک دهاز  

 نالوا ند را بش ون لا كسلدا ۱ دیارشا
 ندنفرط رابع هش رپش (هلوس) ) ۳

 دل وا ( سیلاسبا ) یعما یکسا.لصا .ردعتا نلیر و

 .ویفارغح برع .ردف رع ند و یسع مسا «ندنش

۰ 

 كب یبروم* یک هدننامز هیهالسا تموکح ك رهش وب ین

 كل كو رش 7 .رارویدیا فصو هدر وسص قالرات ۱

 یک یت دنا و ننه 4ا هیت | 229 كوي ینا

 ربع او نوتز جد رله وواو رلغاط ی هدنفا رطا

 قوماب یلتیلک «بولوا روتسم هل راجا راس وهل راج اغآ
 دات جم وک هروک هتاور .ید رول وا لصاح جد

 یسوف هدایز ند 4۰۰ ۰۰۰ ك شول هد امر هیم

 ك یسوم هدنح رات 9 كن هب وب تر ۰ ید راو

 هدننامز هب وما تموکح «یرهنلوا متف ندنفرط ریصن

 <۲ ۶ .یدا یربش یصکیا كسلدنا هرکص ندهبطرق
 -ق دن رز وا یضا رقنا كن هب وما تلود «هدنح رات

 IB HAN نالعا هد رېش وب 3 نا نانو یسض

 یتعیات كتلود ندا تر هلیمسا دابع ینب .دلکعا

 نه یر ی و اد و فا

 ندنف رط نیفشات ۳ فتو هدنح رات ۶۸ بوک ۱

 ات اسا هدنطسا وا ی رعح و ۱

 نيم نعي لسن كىو د هتس, ۵۷ و شل وا طی

 ۔دح وم هد را ٥ 4 ۱ یکص ندفدلاق هدزلا لود

 و تبار اک مدننامز را وو 6 1
 یجد یراعا کا كنفارطا قر

 ودناندررف یلارق |
 ید وا حطق

 تو و وا و 2 وا اا تا بوک هنطیض د كن



 ت شا

 ا هلکا ترعه یسهیهالسا "لاها ۳ هم

 ثنعلم تیعج نویسپ یکتا ادام «بولوا بارخ

 یهدننامز راس لغت وا ید یرقم تكدس هشدپ

 كن هیلیشا بصعتو لهج تلط هنرب فراعمو مولع

 اس تانک ولم دابع یی یا ی یتساوه

 -اقلآ ) قرهلوا طلغ ند(سصقلا) «بولوا عاق مويا
 ج راخ ندیاسحو دح هیلیشا .ردفورعم هلیعسا ( راز

 یدمو «ردشهل وب او طقسم كمالسا ریهاشم و الع

 رهدیصق یسول وط رلناود سلدا یارعش هدنقح

 هدام « هوس » نوڪ هرضاح لاوحا] .ردراشایوس

 1 .دل روس تعحارم هنس

Ay 72 aه رف هلسهدهاعم - 

 ll ا ۱ یزوپشا
 هیصق رب م بسه و كح وک یزکرم هیحات قم هنس اض

 \۲ كي هکر وغد و «هدن رق كيدع دو دودح «بولوا

 لوص ت ر (تز) و مدن ع لاس ردق هرتمولیک
 یواح یر ضع هبصق .ردنناک هدنتبح قرش ینعی

 دعلق سار هدنسبراق «یکینیدلوا طاح هلر وس رب

E NO E 
 كنهیصق هدننامز هینافع هرادا .رولوا طالتخا هبا

 اب ۳و یناکد ۲۰ ءیسلاها ردق ۱۰۰۰ قم آ
 دل وا سم ی رطعا مسق كنسیلاها .یدیا راو قیرش

 یسرتکا ند

 «هد هسا یواح یرلاعرم لزوک تیافو تبثم كب

 یسهیحات ت . رد رلشعا ت چ

 «ندغيدملوأ اا ندایقسا هل سل و هدنن ول دودح

 .یدرویغاشیا يقال

 E ویا e ۱ هر ياتسا
 قوجرب بقلم بقل (یک زید اتشا)) ۰

 . ردشُغل وب یمار لمة سد كريهاشمو ع

 هیحات ر ا نارہھ ها کی وات ۱ ا

 لموسم ك اع ریهاشم ضعب ۳

 ره ییا كنا_مفصا هد رعنا 1 - ك -- | U مع قا 1
 یاتسو وعابو یرل وص هدن دعب ل

 وود دنا رکذ هط وطي نا یشدل وا هبص رب قوح

 (ت وه دمع ن تر > لب ال ام) 3 1

 تاذرب یدفوکندنیمب ات ناعیعش د رم

 صخا دل ره دف هضر) لع ماما تارصدت

 .اسح هداعلا قو هدنس هعق و كل ومرب .یدبا ندنندب وسنه

 «یک ینیدلوا شالطفس یزوک رب ,بورسوک تر

۹۷۲ 

e Esدن قو ني ناو لجو  

 ۳ هد رب e «ب وړم وس ییهجرت بح

 شغل وا بصن هنکلیلاو رصد هرکص لند دعس ن سبق

 كن هب واعم « دل وا لصاو تراک كرجا رج «هد هسا

 تره «هلکپ ندلابرب یلمس نالواشادیا بیر هما
 . ردشعا تاقو اراق هدنح رات NN كن هب وہ

 ه« 4+ وتسآ )عقاو هدنل اش كن ای اپسا 2

 ۱ شاروتشا
 دسر داف ۵ A ۰ , ردعا نلیرو ندنفرط یی

 [.هلبرویپ تعجارم
 E طایمد یرکیدو سش ا

 هبصق یکیآ هلمسا و هدرصم «قرهلوا ۳

 .روبدنا 5 یوج توفای ینغی دنلوب

 یسم هدنسهطح نایح كسادنا | ۰ . و

 3 اطنآ و .یدا هبصق 3 سس

 .یدا راو هدلب ۳ هما و جد هدنب رق

 كشالو هوص وق ِِِ ( ۱
 سا

 هدنع یس ) ب وکسا وار نکس ح سو

 ۷۰ ابیرقن كوکسا «بولوا هبصقر یزکرم اضق

 هزنم ولیک ۲۲ كنيلپرپوک و هدنسیقرش بونج هرنمولک
 اتش رب (دعنملغ رب) ندب رلعب اب 1( راد راو) هد فرش

 رکا .ردعقاو هدناحاس قرش بونح عب لوص

 -وا هبصق رب فیطل شابای هرزوا دیدج زرط ینا
 ۲ نیش مصاج ۱۳ «یسیلاها ٩۰۰۰ بول
 هبدشر ۱ «یتهسردم ۴۳ «یسهرواح ۱ «یساسبلک

3 

1( 
 دجم) هدنرزوا لروکذم رم «یسهاصج ۱ هاش

 یر و ی ا یسدرک اب کناایپک

 هدنرزوا كنه یکهدنراوج «یرسح باشحا هد رو
 یسهجاباقرب عفان «یسدیلق یار هدنلاخ تارح

 .ردراو یراهاکحرفت و هر سم لزوک هدنراوحو

 لوا ناخ دارم ناطلتس یرب ندنس هق رش عماوج

 یمطما مق كنسيلاها . ردیسهدرک ان كن راتمضح

 كنبران ایتتسرخ .راردبا ملک هکر «بولوا بسم

 «بولوا هبصق رب کسا كن بیثشا .رد راغلب یژنکا

 ںایتس رح ۲ .«یتهم ناص 5 و یادتا 1

 ۱ «یناخ ۵۰ ءیاکدو هزاغم ردق دا

 راک دن وادخ هدنح رات VA . رد(سوببتسا) یچ دق مسا

 1 ویفارغح تبع هنس 4هطح (ایر

 ات a ی EEO دا ی ها ی تا ی سا سا



i 
11 ۱ 

 نالو یکب رلکب لیا مور هدنرلتتطلس نامز كن واغ

 جف ندنفرط كب شاط رو

 یونج قمش «هناچوق قرش «هووناموق ًالامش یساضق
 تیتسا تح ا

 ییونج بو بغ «هابرلاضق هتشيودار ندنتبج

 شوکتو ییرروک كنتالو كيئالس یند ندنتمج
 رادل وصحم و تنم یسیضارا .ردطاحم و دودحم هل را

 رو نویفآ تیک الهی ند هعونتم تابوبح «بولوا

 یسوش اتو رو لات
 یروصقو كرو مالسا قصن «بولوایشک ۲۳ ۶

 ۱۲۷ ۲۰۰ هداضق نورد .ردهریاسو مور «راغلب

 ۱۱۰۰۰ E ۱۰۱۷ «لیع ۲۱۱۷۲ لوک

 ندفرط رب اضق کرم .ردراو تکمو رتسا «رکیب هد

 -رافقوم لوب ربمد (قالاویرق) یخد ندفرطرب و لیرپوک

 هسوشوب «بولوا طوبرم هلراهسوش لس هاب
 .ردشغ وا ددم ید ردق ههتشيودار

EEر هدهفاسم رح» رو ۷ نددنو رس  

 ی «بولوا بق | نخيتشإ
 قوچر ندا ږیهاعمو قید وایو 9 و
 . رویدیا ناب یرتطصا یعیدنل و یار طقسم كتاود

 ندههاص (یدنبع ثراح ی رذتنم) ۱ 3
 رب فصتم هباایحو ح .بولوا)

 هلفرش ثیدح رب نالوا دراو هدنقح ییدلوا تاذ

SES 

 وا هلیبق رب ندبرع لئابق ( -- یب) | 1

oهلیبق و .یدا ن دا هددنن دم تو  

 ۔املجس ‹كرەدى| ت ریه هب اصقا برعم یشەبعش رب كن

 وا نک اس هدنراوح هس

 2 ا (ورع ن دیلولا وا)

 ؛شفل وب تایحرب هدننامز ددي شرا نوراه «بولوا

 «ب وغ وطهد هماع . یدیشعباسشا ه رفعح ندهکمارب و

 | رحام قوح كن هل دیش رانوراه . ردشم وب هد هسصد

 : ردندب راعشا لج تس یا وس .ردلوقنم یرداونو

 لواطت ءاسنلا نازحال سیلو

 لوطت لاج رلا نازحا نکلو

 نم ناف ینع عمدسلاب ی الف
 ِ یوسهلا ىف عمدی نضی

 تادرب ا

 هنکلیلا و ناسارخ ندنفرط كللادبع ن

Eهللادبع ن  

 : ماشه «بولوا

۹۷۳ 
۱ 

 دابقک ۱

 سو

 وام «بوال و هدرلار وا هد دم تده و :شفلوا بصذ

 ۱ ردشعا لاخدا همالسا ۳ سل اءار

 3 او ند هبا

 . ردشغا لقت

 DB ہک م للس هيلا تهح كنا ربا ۱

 تكنا رهط و هدهفاسم كل هزبم ولیک ۲

 تب ولوا رهش 3 ه دنسدق رش لاش هزبم ول يڪ ۲ ۰ ۰

 هد رهش و سابع هاش .ردراو یسلاها ردق ۰

 نی زب هداعلاقوف ی ربش «بو ردیاب 2 ۳ كوي

 ردشع وط زون هبارخ هدعب «هدهسا شما ریه و

 ولم بقلم هلبقلو ( )| فرشا ك متلم !تقلم .هداتعا و س و
 دی رحم و هسکارح كيلا هو هیوا

 چاق رب هدنشس دقوم دالبو هدرصم نم اتو

 .روثل وا 3 هلیسهرص مدق ریز هحورب هک ردشک

 نیدلا حالص هک ند(یسوم نیدلا رفظم) یسح رب
 رکب ونا ن ,دلافیس لداع كلم نالوا یردارب كني ونا

 یردب هد ګرا ٥۹۸ «بولوا لغوا كونا ن

 هدعو (شلرو یربش (اهر) هنسیدنک ندنفرط

 رادکح

 هدنګ رات AR :یدیشعل وا هوالع جد نارح

 مجشدح وا یردار هد ۱۲۰۹ و ءطسبض ید ییید رام

 اک یاد نقرافایمو طالخ هنرزوایافو كن دلا

 هد ییمطعا مق كن هرب رح هلا ر 12 ےس و نیہيصڏ «بولاق

 رقم یهفر كرهدا عش ون لیک یلم فلکم رک هلا

 .یدیشلو تربش هلتلادع یارحاو «شعا ذاا

 یافو د رهاظ كلم یسهدازرع نانو یحاص بلح

 روش س واکیک نیدلازرع ند هیق و ولس كول «دش رزوا

 لاها هجرت تحاص «ندنشدشبقلاق هتطبض كر وك ذم

 هلس واکک هلا راشم «قرنلوا توعد ندنفرط بلح

 تقو لیخحرب هلا لضفا تام نالوا ی 2 طايس و

AEیطایمد تیلص لها هدنګ رات  

 كلم یردارا نانل و ا سم عهد رط دا طیض

 یروکذم رهش «قرنلوا توعد ندتعفرط لداع

 یراق هل داع A هد ۱۰۲ ۱ و شل وا قفوم هنصالخ ها

 . ردشغا هب رام

 نانلآ ندندلا حالص رصا نالوا شا نایصع |

 یدک هلکلرب و هر هج ر بحاص ید ماش قشمد

 ندلالالج هتسوا هنب .یدا شعا ذاا رقم یرپشو

 نیدلا ءالع «ندنکیدتا طبض یطالخ هاشهزراوخ

 صالخسا یطالخ «قافتالاب هلبا قوس



 رش |

 «قرهشب ز و هاب | لماک الم یردارب اا .ردرلشوا

 هش ردارب «قافالاب هاب رلبح اص صحو اح «باح

 هدقشد هدنح را ۱۳۵ هدهرصواو ؛شغعا نایصع

 قود «بولوا تاذ 7 مرکو لداع . ردشعا تاق و

 . ردشم رب دباپ صحت و تیدطارادرب هدقشمد

 ی د وهسد ۷ یت وم نيدلا رفظم) یسیهکیا

 كنهب وا كوان نروس تم وکح ہد ربصه هک عود( فا

 رش لیلا ما) دن رات WEN «بولوا یربخا

 ینیدسل وا هدنشاب ٩ «هر ۳ ندن وناخ مات (رد-)ا

 نیذلازع) ندارما یر وا سالنخا هتحص هال

 یناونع كامنیدلا عو ؛شفل و هدنتح ییاصو ك( كا
 ذوفنو مکح رب ےک هنیلا كنهج ر بحاص ءیرهلآ
 ست یدک هدف ناب ۱۵ ۳ ۵ رکض ندخدقارب

 . ردشقا لالقتسا نالعا ملا
 رد(نووالق نب لیلخ نیدلا حالص) یسبعحوا

 تولوا نده رع كيلاع نروس تهوکح هدرصم هک

 ها .هن رزوایافو كنووالق ناطلس هدنخ را ۰۹

 رکسع رب لیکم لا ولس هنکلسم یردبو «سولج
 اکع نالوا ی رخ كبيلص لا ك رهدیا بی رت

 راسو افيح «روص ءادیصو «بيرضو حف یتسعلق
 و نا کت فا ام اتش لاو
 شعر ناناو هدنلا كرلينمراو «مده ىنيراهعلق

 جوا لضاللاو ؛شغا ظبض د کلام ضعب راسو

 هل رلارع لناش هلو یتموکح تدم نروس هنس

 هددیص یانا هدرصم هدنخ را ۳ «بوریگع

 ۳۰ هدنافو .ردشلدا دیش ندنفرط یسارما ضعب

 .یدیا هدنشاب

 ن دم رضا ی كکع نیذلا هالسع) تصد راف

 نروس تموصح هد سود ید وب هک ءرد (نو والق

 ۱ كه یردا رب «هدنح رات VEY بول وا ند هب رح كلام

 هدنشاب زرکس رونه «هرعص ندشدلا فیس روصنم

 شفل وا سالجا هتخم ندنفرط نوصوق ریما «نکیغو

 هب وص وق موڈ كارما E یا ش «هددسا

 عقو» ‹«ه رز وا یرلن |یصع نالوا عفاو یش راق

 «بوحاق ه( ص وق) و ؛شفل وا طاقسا ندرادستقا

 . ردشعا تافو هدار وا هاڪ هس ترد

 | نيسح نب نابعش نيدلا نيز یلاعلا وا) ىسجشب
 رو-ہصام كالم ىسەدازع هک < رد(نو و زلف ی اا 3

: U wk ۳2 ۱ ۰ 
  ۷ ۳با

a 2 
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 ۲ هدلاح ییدلوا هدن شاب نوا ء«هرکض ندنسح كد

 ,E 0 0 وا سالخا ةف راصم
  تافو هدنخ را ۷۷۸ «هرکص ندقدلوا یلم

 1 . ردشٌعا

 «رد(قاقدیابسرب یصللاوبا نیدلا فیس) یسیجتلآ
 بول وا ند هنکا ا نروس تموکح هدرصم هک
 هدعب ؛یدنا یسهلوک كقوق رب رهاظ كلم هدرما لوا
 . ۷۲۵ «بولوا کب انا ادع نیدلا رصا خاص لل
 . «هلطاقسا ندرادتقا عقوم یهیلا راشم كلم هدنخم ران

EA LARS۱ «بولو تربش هلتایدو تلادعو شک  

 . هدنش را ١٤۷و ؛شلوا قفوم ید هنح# كسربق

 . ردشعا تافو دنتفالخ نامز كنيسابع دضتعم

 مش فک (یرصان لاننا یصنلا ونا) یس دب

 كلم «هدن را ۸٩۷ «بولوا ندهسک ارح كيلام

 ۱ نسح ا 2 «هزکص ندنافمع روصنم

 : زا بوب وقوا «بولوایما «هدهسیدیا یحاص تریس
 هنس کسو «تغارف هدنح را E ٥ س

 ا قلخ دحا دوم كلم لغوا .ردشعا تافو هركص

 ردا

 هک «رد (یرهاظ یابتاق رصنلا و ا) یسیج زکس

 ناطلس لصا نع بول وا ند ها ارح كلام هنن

 " نداغیرع رهاظ ثال« ءهدلاح ینیدلوا ندن رال وق قبقح

 . لداع هلیسهدایزو ؛شعاسولج هدنخ را ۸۷۲ هرکص
 «هلغلوا رادمکح رب یحاص تانسحو تاریخو مرکو
 ۱ ماش یصم «فیرش ی «هرونم هنده «هم رکم هكم

 یریوکو هیکنو ءدجاسم و عماوج ددعتم هددالب راسو
 ۴ قذوم هنانکت یاشاو" هتساشنا تارمخ یک هرباسو

 «نیرالوا ءدایز ندتسلج كتهسکا رج كولم . ردهلوا
 هدنخ راب هل یرکص ندکدروس تموکح هنس ۹

 ۲ دجم تاداعسلاوا مصان كم لغواو ؛ردشا لاحم را
 . ردشل وا ناخ

 . رد ( قرشا دالوپناج ایو طالبناج ) یسیح زوقط
 ۱ .هلغفل و ریبک ربما «بولوا ندهسکارح كيلام هن هک

 یسهنس ۵ هه رکص ندوصناق دیعس وبا رهاظ كالم

 1 هسک ارح ئارا .هددسا شا سولح هدنرخاوا

 4 هدشاور رو هنس رب «ند رلقدلوا نونم ناب دک

 ۱ طاقسا ند رادسعقا عقوم هد ۰7 هرکص یآ فا

 ردشغلوا

 هک 6 رد (یروغ هوصن اق نات اا وا) یس وا



 ر شا

 ید 0 ٩۰٩ «بولوا ندهسک ارج كلام هن 1
 سا «هرکص ند كانبناغط لداع كلم

 o سالحا هنت رصم هلیقاسا كندسك ارح :

 «هرکص ندکدروس تعوکح هرزوا لادتعا هنس ۲

 ماس ناطلس زواب هدنخح را ۲

 یسیدنک هال ما (قباد ج زم) «هلکعا تأرح
 ءییروس كيهدح . ردشلوا لوتقم یرکسع شک ۱3

 هدهم ركه هکمو فیرش عماج رب نيرصقلا نيب ةدهرهاق

 . ردشمنا ان راثآ ضع

 وکح هدرصم eS (یابنام وط) یی نوا

 ی «بولوا یریخا كنهسک ارج كيلا نروس تم
 «هرکص ندنلتف كن روغ هوصناق هحرتلا فن آ نالوا

 هتنطلس یاعدا «هلا عج ینفویسلا ةیش كنهسک ارج

 هلناخ میلس ناطلس هدنبرق رصم «هددسیا شعشیقلاق

 ؛شب ار ارف هدیعص بول وا بولغم هد هب رام ییدتبا
 لخاد هرصم هلسکرح ردق كي شب هرکص یا رو

 رب هلیعوقو هبرام كوي رب هدنسهرا تالم «بولوا

 را رُف «ه کش ندقد) وا بس هنگ و رلناق قوح ۱

 روبع ندلپ هلیسهظحالم ناج صالخ پودا
 ندنفرط اشا قط صم یسکب راکب لیا مور «نکر دا

 ؛شلروت وکه نب روضح كهاشدا ترضح «بولی وط

 یهاشدا نامرف هدنخ رات IT هرکص نوک جاقرو

 .ارح كيلام هلک وب . ردشفل وا بلص هده و زا باب هلآ
 كلام هلیماع هبرصم رايد «بورپا هنایاب یتموکح هسک

 . ردشم وا قالاو مض هیدیناقع

 | فرشا

 هب ب رام یش راق هیاخ

 ندا نارباو دنه

 كرلنو بولوا یصلحم كاذ جاقرب

 | ینیدل وا لناردن زام لصا نع (دیعس دج ازرب») یرب

 اسنللانیز یربق كركملاع دل رڪه ا هه قلا

 ۱ هلا هک ا ده (نسح دع) یر رکید پی . ردشقارب

 نداعم» «بولوا لیغوا كنامز دمع هاش ندنک و لم دایآ

 .ردراو یسونثم رب هلیاونع « ضيق

 ادملا ناطلس و ندتسیلاها دایآ حرف (لع دیس) یخد

 :ردندن راعشاهلج كبو تی وش .ردندنناناوخ هپ

 رشح ةشيدنا ینکیم نایصعز فرشا ارچ
 دیآ ی ربک ربیخ هاش تمرح وقع رهب وچ

 یرعه نرق ی کیا نوا

 اعنا هلح و رخ هدنلناو ۱
 یناغفا فرثا

Vo 

۴۳ 

 ر شا

 كنس هلیبق (ییازاک) نالوا شتا طبض یاریاو ناتسن

 ر كدومحم «بولوا یسهدارع كنیناغفا دوج ۍسښر
 ییرلتا كند یدنک هلیسل وا راج ود هبدهشه دم تلع

 ناغفا هد ۱۹ «هنن رزوا یساالشاب هغمراب وق هلیشید ۱

 هك را نسال هنتخم ناربا هدناهفصا نادنفرط یماسور"

 قناع هدهرصواو ؛شمریدتیالتف ید ومت موقم «قد
 تلود نالوا شا طبض ییمطعا مق كناجبرذآو مک

 كابنس «بوشبقلاق هکعا قاغا دقع هلا هياغع هيلع

 هدننامز هبوفص تلود «كرهداذاحما هلیسو یتسهطبار

 بلط یتسهداعا كتهیاربا كلام نالوا شفلوا طیض

 فاعسا یولطم ند هيلع تلود فرط «هدهسا شا

 ۔رک هدعن یو ؛شفلوا ماود هه رام «یریقلوا

 لافغا یتنالد هداس كن هام رکاسعو ینیرلکب ناتسد

 هدایز «هدنشدلوا لئان هتییلاغر هلی وق كنا داسفاو

 هدنحم رات ۱۱ 6 ۰ «ندنفیدنل و هدنالماعم هناتسود هلیس
 ییلهاش نارا ندساچ هیسو رو ندهیلع تلود فرط

 هدنراسا تح ندهبوفص كولم «ءدهساشقل وا قیدصت |

 ا ساله نوا تا
 ندنسارما صوصلا لعو 4يدراب كارنا رایتع

 كناخل وق بسامعط نالو ترهش هلیمسا هاشردان ا رخ وم
 بحاصو «ندنفیدل وا شا ادي توق لیخ هل ریبد

 «بوروس ردق هب هج رد كوص ینلراوخ وخ هجرت
 یوقو مکح «ندنکیدشا راریب یتقلخ ناریا نوتپ

 «ندقدل وا بولغم هد ه رام کیا بوت وط زو هیدن

 هد ۱۱۲ یرکص ندقدلروا یرکسع هدرک كاو

 یا كرت ینایفصاو لتق ینیسح هاش نانلوب هدنسبحم |
 ید هدنرارف یانئاو ؛شعا رازف یرغوط هاتنیس |

۱ 
 یرلب رقم یدک «هرکص ندقد) وا بولغم هعفد چاقر

 ۱۱۲ «نکراچاف قرهشوا كر ید ندنفرط

 كن وب . ردشغ وا لتف ملا یسهقناط ج ولب هدنح ران

 ۳ هیناشفا تموکح هدناربا هلیلتقو رارف |
 لاقتا هی هب د وقص 7/9 هن نار ا كلم

 زادتقاو ِِ «بولوا یمسا زکلای كيسامعط هاش

 تاذ 9 ااش « دلغغل وب من تسا كيال وق بساہھط

 بول وب

 سه

 هاش ردا ‹«كرەرو مات و هب هب وفص تلود

 ییدودح كنتلود و «لالقتسا نالعا یش دک هلیعسا

 اسەم 4 داش ندا «] .ردشخأ عیس و هلیس هداب ز

 ۱۰ ها رویپ تعجارم |



 ع شا
 -ارعش ناتسدنه (رغصا دجع) |

 دمشملصا نع «بولوا ندنس ناخ فرشا

 رکا کها هناتسدنه هدلاح ینیدل وا ندناداس

 بیر راهموظنم ضعبو ؛شلوا یسشنم هاش

 0 رکید حس .ردشعا تافو هدنح را ۴ «بودا

 درکلاع و ناهعهاش ید اد ازرس) ناخ فرقا

 AY «بولوا ندنلاحر

 اس دنق زن ایل ی نک دنا
 وا

 ؛ردندن راعشا لح هعطد

 ماع ود ره هک یوک یک ات

 تشمیلل قیسس و قسه رد

 یدبرب ناپح زا ععطوت نوج

 تسع رک ناهح هه 9

 :| هفرشا

 . ردیمسا كن هقناط ر ندنشاوط ناکرب

 . ردشعا تاف و هد۱

 وش «بوا وا ندنسار ا نر دک

 اس یو O E ےک دہ

 نالو ۱ شا ذ ون ئار >ا هدننهح

 هن رلهدام « قرشاوذ »و « دهرا»] | <
3 

 [.هروب تعجارم ] قرس
 و وا( تک وت لود اد ی

 را دنژ رس هلا لوڪ هد ر)ا ی

 سر
 ی رتطصا «هدهس ر و دنا کک یوح تواب قغیدلوا

 (تکج:ون) یزکرمو یتعدل وا ا كن هیح اب كما وب

 هدتکلع ابو هب صق وب .زویدا ناب یفشدنل وا دیس

 هبصت 7 عفاو هد دقاسم 5۱ ۷۸ نددنف رس و و دنس

 .ردشعا روهظ تاوذ ضع ندالع ربهاشم

 ب رکی دعم ن سيق 1 د و ا)

 كن رعه «بولوا ند هباص(یدنکلا

 ترضح هلا لتا ۱۰ ندنسهلیبق هد نک ی س هنس یجنوا

 فرشم هلمالسافرش كره هنید زن (ملص) هلالوسر
 لاح راو ؛

 دنبددع رلتدا دادنرا ءرکص ندناشاک دف ترضح

 م
 تونس

 شا تدوصع هنع «هرکص ندقدنوا

 ندنفرط قد دص رکب اا تر «بولوا 5

 روضح «بوليدأ رسا ناد واط هب رس ناب ردن وک

 یلط یدنکیدل رک دب دفیلح

 هدعب .یدیشغلوا جوزت هنسیدنک یسهریشمه كل رکب ابا

 لا

 ترضحو وفع «دن رزوا

 دن وام و نادم «قارع «هیس دا كل وه رپ

۹۷۹ 

۱ 

 ۱ 4 راحت نيف ص شا تربغ هلیس ه دایز بول و ارا

 ناجع تردحو : ؛شفل و ه دنذیعم فل ترو د هو لس

 . یدیا شل وا بصن هنکلپل لاو ناسحاب ر ذآ ناد

  CETمنو اس 2
۴ 4 

1۳ 

E 

 .یدیشخا ج وزن ید ییزبق كتسح ماما ترضح
 و .ردشعا تاف و هددف وک هدنګ رات EN كەوت ترعه ۱

 . ردشش وا تیاورو لس فرش ثب دح ۹ ندن رب دنک

Eدرب ند دا هل معما تو نادوح 9 هتعسا)  

 .رد وص ینیدنل و ید ثاذ

۳ 

 ۱ یرعشا

 هدتیاور رب و هنده ها دکم

 . ردغاط 7 نا ماش

 هاب | هنن ده

 هنسهدام. 6 ی رعسالا یسوم وبا 2]

 یا نا لیعامسا نب لک نسحا و ا) هرم شا

 نب لیعا متا نی لاس نب قحعهارشب 2

 یبا نب ماع نب هدرب یبا نب لالب نی یسوم نب هللادبع
 «بولوا یحاص كنبهذم هب رسا و الا یسوم

WTهدنخح راد ۱ و «شکه اید ه دهد هدنح رات  

 یالع نانلو یرد یو ا . ردشعا تافو هددا دغب

 بول وا هدنسه ذم الت لح ا ابح حوا ناددلار زیود

 هنس ه رح یسعا تكنهل ز رام ا هل ار لنزلعم ادتبا

 هب یس رک هت اخ هر صد نوک رب نم 3

 حرج هل رتعمو «عوحر ندلا ربعا ع «ب وقیح

 هنندنک هدداقع ه دعد EWA ع ورش هکعا درو

 قععاوا «ینبا رفسا قحاوا «كر وف نا «ییالقات

 رک وا یا مفلاوبا «یلازع دماحوا «یزاربش

 هد ام ندح ومو «هدماشو سود هدننامز هي وا

 «ك رهدیا مو رای ا هس ه دایز بهذم و هدب رغم

 تبحاص . یدیشلاق هدتیلقا یا ا بهاذم

 یرار وهشم لا بول وا یا-فل وم رد 00 كنەجر

 حاضيا» >¢ رحوملا» >@ AU » ؛ ردرلن وش

 حرألا» «« نیدلا لوصا ىلع نییبلا » ۰« ناهریلا

 (« لیضفتلاو كفالا لا لع درا ف لیصفتاو
 ندرلن و .« نالا مسف» 6 ةنابالل باتک»

 یشرافهرلیح راخو یضفارو هب هل زعم لا هدخالم هقشد

 نددلح ۷۰ كننربسش .ردراو یرپاتک قوحر

 «بولوا ندتعانق باعا .رد وص یییدل وا تل له

 قوح ك 8 هنشیعت تروصو هنس هړص وصح لاوحا

 . ردلوقنهرداون

 افشا
 پر

)15210( 

 ص وما ی رد

 ءبولوا ندلیارسا عب ءایبنا



Sh E 
  1 1ى

 داليملا لبق  ۷۰٩كدەنىرل را ۷۰۰ ندع را 1١

 ‹كرەدىا توپ یارحا هدنتب لاا 2 ردق هنس

 شغل و تایح رب هدن اتم وکح ناهز ایقزحو زاحا «مانوپ :
 تدا اک یرلید ورم . ردشمرتسوک هزت قوحرو ۱

 رادکح نوهکیدتبا ربذعتو یبن ندنایرفک و ندمانصا
 هدنغ وب وا كح (عآ رب «قرهنلوا بیقعت ندنفرط یبنم

 كرهلیسک هلا حب ربارب هلحاغآ «هدلاح ینیدلوا فت
 «هک رد زاو یاتکرب بک م ندناب 17 ۰ ردقخت وا لک
 | تروح «بولوا ترابع ندناب رذ و تاجانم و جیاصن

 باتک وب «ندنکیدتا نان ید ینکح هک كناسع

 هلیبسا یلیحما كنايعخا بول وا لوبقم كب اراصتلا نيب

 . ردشلو ترش یجد

Seulari 0 Albanie ۰ مور ( 1 ie) هرد | 
 .هیلاع تّهح كغلد وات را هدنلبا

 ۷۷۰ كاوباتسا «بواوا رپشرب یک رم تبالو هد

 كنلحاس یریکد قینایردآو هدنسیلامش برع هزنم ولیک

 كلوك كوي نالوا یمانمه یدنغ هرمولک ۸

 با لا ضع 4۲ ۳ «هدنسیونج يابم
 هع را ك رک :ردعقاو «دیقرش لو ۱ ۰

 «بولوا هدعقومرب مهم هلیسهدایز هګرح نف كرکو
 یعامربا (هنایو) نالوا هدنماقم یغایآ كنلوک هردوقشا

 نایلرب هلا حسون ییخ هدنتهح ییغ لاعش كرہش
 هونج ندنتبج برع كرېش «هرکص ندکدتیا لیکسشن
 هدربش لخادو نک ندنحا دربش «قردقا یرعوط

 دنا یتلوق رب تتخامروا (نیرد] لر ۱

 3 ربش هلمحوو .ردیا نایرج یرغوط هقیایردآ «هلا
 هردوقشا هل ر کد قتتایردآ هرزوا كمك ندن رانک

 رهش .روینلوپ قیرط نافس ریسرپ هدنسهرآ یلوک
 لی روار ءهزاغمو ناکد ۱۵۰۰ هناخردق ۰

 ۲ «هنیرش عماوح ردق 4۰ «ناتسد رب «یشراچ

 بناکم ددعتم هلیدتکم هبدشر رب «هناطتک رب فسارد»

 ییا صوشخ مرامود دیر ابا تا وا
 هناهجو دلشق «یغانوق تموکحو «یتکم نایتسرخ

۳ 

 اس ھر تولوا یواح نی هب ریمآ هينا ماطر یک.

 جوا كرلن وب ا یسل اھا ۳۱۷۰۶

 هتسنح د وا رآ یسدلج بول وا نایتسرخ یب رر و 3

 | زکلایو نیتال یمظعا مسق كتب رلنایتسردب .راردپوسنم
 رلیلب مص .ردسقفودو روا یه مور یزو جاقر

 رب فورعم هلیمسا (هفاسور)و هلاق ندننامز یتموکح

ES 

۹Y8 

 ارج هاو درو مریخ درک هک ؛ردراو ی یا زا

 ق شا

 كنه رب عفت م ردق ه ریه \ °0٠ «هرزوا قوا عاحهنس

 یمکح هرزوا هد دح لوصا «بولوا عقاو هدنرز وا ۱

 ربش .ربلیب هنلوا دع ندناماکعسا لتمها لا ؛هدنلاح

 ندنراربرب یرلضعب كران وب «بولوا مسقنم ریش ۰
 یاضیف كرار .ردشلرپآ هلراارجم درارپنو هلراهب

 و ینیرلفرط قجل آ لربش هعفد قو> هدنرلنامز
 یاراسخ اطعب بوصاب وص ییوشراچ ص وصخ الع
 ورلنادیم عساو هدن رهرآ رلدلحم .رولوا بجوم ید

 رهچتاب مساو خد رلوا «یک یغیدنلوب رلناتسرانمو
 «ندنغیدلوا طاح هلراراود كسکو یک روسو

 شیت یرلفاف وس . ردهدانز ندلیم 4 یسرباد طرح ۱

 «یروماچ نیشبق ؛بولوا انف یرلمر دلاق «هدهسیا

 كنغامربا (نیرد) هاب رېن (ریک ) .ردقوح یزوت نیزایو
 نبتم هدنرزوا رې نالوا لصاح ندنعاقجا یلوقرب
 هک ءردراو یرب وک رکراک ر لزوک تياغو

 اشاب دجا لتاشو بوسنم هننادناخ لهردوقشا
 یریوکو .ردشفلوا انب هدنح را ۱۱۸۴ ندنفرط

 هدنسهرا یس (كلحاب) هللا هردوقشا سفن

 هدن رزوا یغامربا هنایو .رویدیا لیهست یطالتخا

 كناشاب دجا هیلاراشم . رد راو یر وک باشخ ارب ید

 ید ینیرش عماجرب عنصمو كوي هدنسلحم (یک ابط)

 لاو هاو ۱ عناوین م ٩م تراو
 بول وا ربشرب هاگتراح هردوقشا . ردیسانتعم

 هنکوا كنرازاب رابیک تح یک ساو هنافوب
 چاق رب هدنلحاس قیایردا هقشپ ندکدلک ردق

 كا درلدلکساو ردق هنره .ردراو ید یسهلکسا

 كر هغاط هرق راب هلا نوکلوا نالوا ندنراسپم

 «هد هسا شاسکا ینادراوم قرط :هجتهج وا لغفل وا
 یاجارخا .ردشع زا يها كنسهلکسا (نکنش)

 ندهیضرا تالوصحم راسو ایوب «یوملاب «یرد هجلشاپ
 قالاخدا ردح ةفسف E وفات رابع

 ضمب كننرلتالو رتسانمو هوصوق هلیتنالو هردوتشا

 هيس هعتما اقیرمآو اوروآ نانلوا قوس هشیرلتمج
 ا ارضا نص 1 ؛نولوا-ترابع ندت وصخ

 یطخ لویرپمد نالوا ددم ردق هبدجووزبم
 . ردشمربتک هتکسلیخ هنس هب رام تیمها كنه رد وقشا

 خاص هنئافس ریس ردق هنلوک یرخوا كنب رهن نیرد

 قفلوا طبر هلیطخ كيالسو ییضو هلاحر قجەلوا

۹ 



 ق شا
 یساشنا كن هبعش لوب ریەد رب یرعوط هزتسانم «هرزوا

 یتسیقرو حالصاو دز یتیبمها كهردوقخا

 ید یبانص هلیئفو .ربلپ هدا لیهس هلیسهدایز

 ولسا عونتمو هخوح عون رب «بولوا یرلیا كی
 ےل عيان ص دا ی دهم د روا

 ند هجالآ عون رب و زب یلرپ هلا نایتخس هجلشاپ
 لاعا ید هراسو هلسا ضعب «بولوا ترابع

 بویم هل زاو نددعدق لوصا یسل اها .رونلوا

 ۔اوعد ناقو «هدکم نک راشم ای رنک ا ید هدنحآ 2 ریش

 E تاییطت a تیام
 اذه عم .راردهدکههم رب و رکسع ناالاو «هدقماعشانب

 «بولوا لاکرب یرلتفادص نالوا هش رهعوبتم تلود

 هل رح عقوم یسهلج نایتسرخو مالسا هدنحاح نیح

 یشراق هغاطهرق صوصا لعو ؛راردا تعراسم

 . رد راشلک هن وط قیر نینهآ دسر

 ا کا ؛بولوا یا ی رش هردوقشا
 اعدا دل وا شلدا اب ندتفرط ردنکتسا لوح

 اهد دل رپشو بویلوا لصا كن وب «هددس راشع |

 ناب ریلتا) یاب ندیکسا . ردق و همت هدنف دل وا کلا
 راسو اینودک ام «ءلوا ندردنکسا «بولوا یرکیم

 یردپ كردنکسا هدعبو شلآ هنتلآ هبزج یرافرط
 یرادمح ایرلیا نالوا شلوا بولم ندنفرط
 ندد الیم «یکینیدل وا هرد وّهْسا خیا ل(سویلید راب)

 یوارم دج اربا یو لوا ف آ
 O ایرہلپا هدعب .رد شغل و هد رېش

 هرایلامور ك (سویهنک) یدیفح كنو هلن وتاخ مان
 رهشو «دلینیسانم یراتمواتمو هب رام نالوا یشدراق

 ندرلخ روم یکتقووا «بودیا بسک تیمها هحرلیلامور

 هردوتسا) یربشو (بیلوب)و (نایآ) «(ویلتی)
 كن را رادبکح ایریلبا . رد رلشعا رکذ هلیمسا 2

 قلود امور كغلدوأت رآ «فلیسل وا بولغم هرایلامور

 ید هردوقشا هنرزوا یسلوا طبض ندنفرط

 ی كنتلود امور «پولوا عبا هرلیلامور
 شک ود هنسهصح ثنغل ر وطار« ءا هینیط:طسق یه

 زوالسا ندا موجه هرلفرطوا هدیدالیم نرق یحدیو
 هدنلآ ران و تقو قوح رب «قردنلوا طیض ندنفرط

 ا و) هدنسید الیم ی رات ۱۳۰۸ یهرکص ندقدلاق

 تموکح كحوکرب نالوا فورعم هلیما (یرلسنرب

 رلیلکیدنو هد ۱۶۰۱ و ؛شلوا یزکم كندلقتسم

AVA 

 ناتسراج م هد ۱٤۰۹ .یدیشغلوا طبض ندنف رط

 ٤٤٤ ؛قرهلوا طبض ندنفرط (دنومسبج) یلارق
 ۰ ندنفرط رایلکیدنو هلی راب كنهینافع تلود هدنح رات

  هدنسب رهخرا ۸۵۸ ینعی هرکص هنس نواو «داد زسا

  ندتفرط یرلترضح یا ناخ دع ناطلس متفلاوبا

 م .ردشقوا هوالع ه هیاش كلام «قرەنلوا چ

 راق اقتشا قاطرب راخروم جد هدنقح یعسا كنهرد وقشا

 . « هی » «بولوا هجدانرآ مساو «هدسولشق | لی

 ۳ «هکنو : رد ا (هردووق) نالوا كمد
 ( ربک ) لوا كا رش .هروک هنتیاور 1(سویتلراب)
 . بول وا عقاو هدهووا زودو هدنفرط ییا كس رې

 | «هلسففل وا بیرخم ندنفرط هيشحو ماوقا ضعب هدعب
 . كندعلقو «اجلا هب هعلق کهدنرزوا كند یسلاما

 ۱ یو «كرهدا ان رهش کیر طاح هلروس هنفارطا

 . یسارو هلامز رورم .یدراشقا هیمس (هردوقشا)

 ۱ یردارب و نالوا د وهشم مویلا بولوا بارخ ید

 ۱ ؛ شلاق
 ا دعا

 یغوط هنب رانک لوکو هناي وب رېشو

 ور ی ی | دوش تایالو کهدسنلیا ال “۾
 LS مسق كنتهج نالوا هدلحاس كغلدؤانرآ
 ۳ « هلغاط رق الاش «هدلاح ینیدل وا ثرابع

 . هیئایو رسام هنب ًابونج «هلیراتبالو رنسانمو هوصوق
 ۶ دوننع هل رکد ی ایرنا ید ابرغ هل راسالو
 اد نددودح عاط هرف تالو دودح .ردطاحمو

 بونج هجیوب یترص كنسهلسلس (هجنور) «هلبا
 هنسایسلام هوقاب كرهدیک یرعوط هفرش هدع و قرش

 كرهنود یرغوط هونج هحراو هنیراغاط ینعی
 ندکدسک یغوط هقرش هعسارج نرد تدمر

 «ردیک یرغوط هونج هنب «قرقارب یار وب «هرکص
 نسەطخ طامو هطاحا د ییسهطخ هتدرمو

 لصاو هنسارجم یر طام بیا كر هنن الو ربسانم

 0 ا ینیشارآ كعالو «هجلوا
 (یموقشا)

 يغاجس ءردوقشا نانلوا ذاا تلایا رب ردق هرلتفو
 نالوا هونج ندلامش .ردت رابع ندنغا س جارد

 ۱۷۰ ا د هلیاسح یثحوا سوق یظعا لوط
 هزیمولیک ۷۰ یمظعا ضر نالوا هب ندفرشو

 هدایز ندهزبم ولبک ۵ غ راط

EAنیش هل رخآ رمبعت . رول وا دم ردو  



 یسلاسها رادقم «ب ول وا هزنم ولیک حب ره ۹ ۰ ۰ ۰

 هدلاح ره «هدك هس نم هبد یشرب یبطقو قق هدنقح

 كنسلاها ر | یعاشآ لد ۰ او 9 ۰

 د رانایتسرخ «بولوا نابتس رخ قضنو مالسا قضن نا

 .ردسقود و روا یرادقم زآ كىو «كيلوتق یمظعا میق ر

 قلغاط یم طعا مسق كنسضارا ییالو هرد وعْسا ب

 نانل و هدنسهیلاعش تهج یرلغاط دوی لا بزلوا 8
 (یرلغاط هردوق_ٌسا) دوخاب « یرلپلآ قلدژانرآهو

 نالوافورعم یخد هلیعما (یانارام) و نانلوا دای هلیسا
 لاش یک تتلاوک مر دو هک ید یر دوی
 یعام ربا (نیرد) ندقرط رو «قردالشاب ندنتهج

 یرغوط هنحا كغاطهرق ید ندفرط رب هنسارم

 كنرلسلس و .ردهللسر لوس رتا روا یرعوط ۱

 كل وک .ردروتسس هلراق هددیاد تروص ی)هورد

 ید هدنسس راق كنب روش هرد وتشاو هدنس ونح بع

 لس ایحالاد EE غاط رب هلیسا 2

 بونج یابنم كالو دم دن یبوا كنلابح
 «رویتلن غاط رب تک و عا (هارع) ید هت
 یراخالو رتسانم ا هردوقشا هجتهجوا یتربص ها
 یرغوط هلاشو «راتوط ییرب دودح طح هدنسهرآ

 . ردبا طاب را بسک ید هلیغاط (هسروم) نانازوا

 ردق هلحاس یرغوط هنسهبصق جارد یبوارب كن

 دریک د یرغوط هی رع لاعش یخد یلوق ربو ؛رینازوا "
 لیکنشت ینورب (یودار) «قرلوا دتم ردق هجا
 هشدریم هدنسهرآ كنهلسلس كوي ییا و .ردا

 قینایردآ ینوتب كتیالو .روینلوب یرلغاط نیکهقودو "
 مسق «(نزد) یسلاعش مسق بولوا عقاو هدنسژبام

 (نس رآ)و (ےشیا) حد یسیونج مسق (طام) یسیطسو

 هنیراهضوح كرارېن تكجحوک ضعب رکیدو كنبرارهن
 هردوقشا تولوا قوح جد یرلهووا . ردعیات

 | هلءهووا کهدنراوج كربشو هدنسیقرش لحاس كنلوک ۱

 نالوادت# ردق هربکد یغوط هب یب عب ونج ندهرد وقشا

 ها رلدینابنا هوقو هلیکلا زوک كنیضارا رهووا عساو "
 ینو (هویهاپسهل) هلیسهو وا .(یوتسا) .ردروهشم

 هرخ رلیهاپس »

 یسهووا هعرداز .رلیاللوق ی بول وا

 ۱ كنار ( مشیا) یےعوط وج «بویلوا عطقنم

 | عور ریغ هسیا رلهووا نلید « یت

 ق شا

 یضاراو لحاوس نالوا ردق هن رپش هناربتو هتسارج

 رکا كنو «هددسیا ترابع ندءووارب زود الماک

 دلا تكنیریش جارد : رد روتسه ال ام روا یراق رط

 برع كن هياوقو هووا رب مساو ءلیمسا (قایش) ید

 رکید صوص هنعرز رپ جاشاپ ید هدش ونح و

 شعب كرهووا و قحا .ردراو هووا رب شک

 یسهکلب ینایغط كراربنو روتسم هلقلقاطب یرلفرط
 هغلشیا سال ید یرافرط رکید «بولو هدشتلآ

 . ردهد

 کوس لا كرلنو بولوا قوح ید یرارمم
 ءبوقیح ندنلوک یرخوا هک (ندیفامزا :(یرد)
 ءهرکص ندک دشلرب جد هلا نرد قآ هدهو هلاش

 ؛رریک هال و هرد وقتا ‹قرەقآ یرعو-ط هل ع ۱

 ES رلغاط ردو هسادح كن رپش هروقشاو ۱ هرازاب EES هلام قرش ‹قرەلاص رال و ددعت

 «بوشود هنسهووا هعرداز هداروا «هرکص ندک دک
 یرغوط هبونج یسیدنکو «رالاص لوقرب ههنیوب
 هربکد ج ندکدک ندنناب ك (شل) «هلایرح

 ردق هبیراقو تعاس جوا یکیا ندشل. .رولیکود

 دعرداز تقو ینیدشاط .ردلاص هنافس ربس
 سینا .دولوا تحدوم راس یک هطتسسوو

 هدتماقم ای سو هردوقشا هک ءرداهناب و)
 ینلقوح كنبوص «ربارب هلیغل هصیق كنسارم «بول وا

 . ردزیاح ا هلیتیساسنم

 (طام) یسیعحوا .ردطاص هنافس ریس ردق لعرب

 بب رق هب هرد وقُسا ید و

 هدربولوق مقاو هدنسهرآ ناصبلیا هلیاهرید 9 هوش
 اورا ییسهطح (طام) ایل ندنرلغاط یسهچحات

 یخد یتیاچ (یدناغ)نلک ند (هتیدریم) «هرکص ندک دنیا
 (مشیا) یسحدرد .رولوا بصنم هقیایردآ هلذخا

 (دناع) هدیسیکیا هک «ردیراره (نسرآ) هد یسیجشبو
 3راهردو یاچ قوحرب ندا ناعب ند رلکتا یعاط

 .رارولوا لصاح ندنعاقحا

 قل هقس وط دلقل هغیک و نانو هدن سهي ونح دودح

 . رد رہ (یموقشا) نانلوا دع لصاف طخ رب هالتسعرآ

 د ی یرهجلُساب ك رلباچ نالوا هدهحرد ی کیا

 رب نلیکود هنلوک هردوقشاو (یدناف) هللا ( رک ) ن رک

 «(هب ال ویس وب 1 ء(اتس) نال وا عبا EEE) 7: او

ERE 

 ۹ یموقس و هل طام نو و (هنایا)

 جاق رب رولوا بصنع هربکد هب یع وط ندعوط

 یروص كتالوو لصالا .ردراو اهد رهن تكحوک |



 ی شا
 یردس یشراق هنایعط كن رلقاتب هدهسنا قوح كب

 . ردیح وه ارام هدابز ندهدناف یسب رثکا «ندنع دل وا

 لاباس هرکذ هقشد ندنلوک هرد وقسا هدال و لخاد

 ۰ ردق- هل وا 13 هک رآ هدول « بویلوا لوک

 راو یرناهل ییبطو یرزفروک قوجرب هدلحا وب

 ۰ راردسحاتح هیظنت و رام طن یسرژنک | 6 هددسسا

 تداغ نام یک هدنف رط لامش كحارد صوصخل الع

 كرل لکیدن و هلیتفو «نکیا نایلر ظوفو لزوک

 هد ت دلوا شدا دس یرعآ یشراف هنازواجف

 رب كحجهدا نیفعت ید ینساوه كفارطاو كن هبصق

 كشالو هدلاح ییدعش .ردشمرک دنلاح قلقاطب

 .ردنرابع ندحارد هليا (نیکنش) یرادلکسا

 بول وا قوح كب یرلنامر وا كنتالو هرد وقْسا

 یرلغاط كسک و نالو هدن رلذ رط جا ردق هن ره

 هل راکتا نالوا بی رق هح اوس كرلن و «هدهسیاقالبح

 دل رلهووا نالوا مع هر و لحاس ردق مشا ند هناي وب

 یسەووا قایس ی هدنتهح لاش كحارد «یرلف رط ژثکا

 ع كعغاط د رفنه یک هدنلامش تندصنم یموقشاو

 هریکدل ران امروا وب « رد روئسم هل رلن ام روا لزوک یرلکنا

 نود واو هتسارکلیخ «یردنلوا هدافتسا ید ندنتب رق

 و هونح دط)ام ندنف رط یه نولو «هلحارحا

 «هشیمیسپ راک | كن رحاغآ . رول وا قوس ردو هس ول

 .ردنوتزو زوح «قادو شد «نکروک ءاربح «ماچ

 .ردفوچ ید یرارااچو یعرم
 دل رلوصیمظعا مسق كرهووا نالوا بیرق هلحاوس

 «هدلاح ییدغلشیا ییالوط ندعناوم راسو ندننایغط

 یمهمابا "هوقكنيضا را ءبوللوا ع رز یرارب لیح هن

 «خج رپ هلا هع ونتم تاب وبح «ندنغی د) وا هداعلا قوف

 راهويه .رولوا لصاح ۸ تک و «نتک «نوتوت

 كب رللادرزو را «رحا «مو زوا «صوص)۱لعو

 یرلجاغآ نوتیز یلیخ هد رال م بیرق هلحاوس . ردقوح

 .راقیج یعای نوشز رب لوبقم كب «بونلوب ید

 هقشد ند هلح رک «هدهسنا ی و ینیدنل و لد اعم

 جد کز .ردهدقماغلوا جارخا یر ج

 تورا نوح رحایتحا یدنک «ب وراقیح رلیلغاط

 .راردنا لاعا

 بیت صوصالعو ندا ا ويح هحاساب بوم ك رلیلغاط

۹۸۰ 

 | یبانغا یلتیلک كنتالو هردوقشا «بولوا ندنویقو یک

 زکلای «بولوا زآ بسن یراریکیبو ریفیص .ردراو
 یک هراس و ی «دروق «ییآ .رونل وب هد رهو وا

 «دحارف «كک صوصا لع و یسهیذحو تاناویح

 .كيلکک و یناناویح وا یک ناشواط «یسک غاط

 هدنل وک هرد وقشا .ردقوح ك یرویط یک نولوسو

 «بونلو دات رثک یرلش وقوص راسو كدروا یاب نیشیق

 كنهردوقشا كروک نالیپای ندنسیرد كنيرلشاب كدروا
 ردو هدلوک روک ذم . ردن دنسهلج وا داوم

 . یرادقمرب «بونلوپ خد رلقیلاب عاونا هدرابنا راسو
  كياویرآ .رونلوا جارخا هیایحالاد «قرلبدوروق

 . پا وی وملاب «لاب ییتیلک «بولبریدشبتب ید یکجو
 . رولپ راقیح

 1 هلحاوس بول وا مالغاص هرزوا تیم وع یساوه

 ۱ هسا هدراغاطو «لدتعم هد رالع زود نالوا بیرق

 . .رافای راق قوح كىو هردق و وص هحهدایز نشیق

 , رد ر وئسم هل راق هدنر وص یماد هو رذ كسکو

 . «بول وا تو رزم ندقاعس ۲ ییالو هردوقشا
 ح

0 
۱ 

 : ردعماچ یدحا 1و اض ۰ رار هج وار

 ارق رادقم هیحأت اضق قاینس

 ۹ هینارق
 ٩۱ ىدا عع ها

 د

 ۳۰ نا هن ایوب بت

 ٩۳ یر نیرد ۱

 ۳" ۰ شل نه
 1 هرد وقشا

 or راضح دقا 2

 ۰ ۰ هج د رام

 ۰ هق و

 ۰ ۰ زوط

 ° جارد

 ٤ زرپ ۶

 ۹ مشيا ۳ ارد
 ۱ ۰ هباربت 1

 ° ها و

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

ً 

۱ 
j 

 . لزوک كاو وب كا كتالو هرکص ندءرد وقشا

 روهشم ردقوا هل یتفو بولوا (هاربت) یربش
 ۱ و چاق و 4+سنا جارد نالوا شغل و هاکتراتخو

 اردو شل «راصح هعفا .ردشلاق ترابع ندهناخ

 یواح ی هباخ هدایز ندکی . راردهددح رد یک: اید

 هارت صوصخللا لعو ؛ ردقوح كب هسا یرل+ب رق

 .ردک وی كيو قیص كب ارق یک هدننهج
 ف و ف ووو قو اوا و و ۱ نالوا عقاو هدنف رط لاش قع عاص ال رم نرد



 نی
 هتیدریم و نیکهقود نالوا هدنبونج روک ذمرپن هلراغاط |

 تیاغ هلیسمهمریو لوصحمرب مچه تنی رانطو یسیلاه|
 «ندن رقدل وا رلمدآ رواکنج وروسح «هدلاحرلقدل وا ریقف
 فلاکت ع و ره ندتلود فرط یر ندعق یادشا

 یسهبراحم كتلود زکلای بولیوط فاعم ندموسرو
 .راردنلکت هاففاوا نوتم هرس نادیم ۳

 یمظع ا ےہ كنبرارباس هلیسهلج كرلیل هتي دریم ندرلن وب
 یسهلج ق آ ؛ردمالسا یروصق «بولوا كيلوتق

 «بولوا طوب رم هب هلیبقینعی (سیف) یراق دنلوب بوسنم
 ك رادقاریب رب هلیبق رب ره . راز تیاعر هنفالتخا بهذم

 ايو تراقح هنیدرفرب كنلیبق «بولوا هدنتلآ یتسایر
 داع هنسهیموع تئیه كنهلیبق یعوقو قازسقح

 ؛ زالوا كیسکا یرلاوعد ناق هدنتب لئابق «ندنغیدلوا
 ۔ا وعدل اق .رولیک و درلناق قو ج كهرب قحا هد روغاو و

 هدنجما راهبصق «بویلوا صوصحم هرلیلغاط زکلاییس
 دا رفازکلا هعفد قوح هد راهبصق «هددسا رک ید

 هات لئابق «بولاق سه ال رهن اع و

 هقش ندنررادقاریپ ك رلیل هتب د ريم .زالو ع وقو

 یرلماتمعاق رب «هرزوا قفل وا بصن ندنرلکب یدنک
 .ردنا تساقا هدنسهبرق (شوروا ) ؛پولوا ید
 یسبشوط اهدو لئابق و ا كني ریلغاط هردوقشا
 «یتارتساق «هدورع «یتنلق ؛ینوه :ردرلن وش یرهیحان
 هلو ر «یلاوت «هحالسا .یشوش «هلاش «یلیرقسا

 .رد هدهجرد یجنکیا یخد یراق (هیرتسوب)و
 .ردمشنمه هلیبقاوو قاریب جوا هسیایسهطحخ نیکهقود

 كلهنس كي جاقرب رلیلغاط وب نالوا ریبعت روسیلام
 نوکت هدنرلنب «بودا هظفاح ینیرلتداعو قالخا

 رایتخا بک ندنراسور یییواعد و تاعزانم ندا
 قف وت هننوناق (نکهقود) و هلیسهطساو یرلسلجم
 .رردیا لصف

 فصن نایند قلهغیک كغلدوانرآ یتیالو هرد وقشا

 رب كنسهطخ (ارلی) یساو یعسقرب تسلا
 نویس هیت راتو هیموعلاوحا «ندنفیدل وا یسهح را
 «ایرلیا»و « قلهغک » «قلدوان را » «« دوان را »]

 [.هلب روی تعجارم هن لهدام
 كتالو نالوا یانه .یعاجس

 ادق «بولوا یغاصس زکم
 ندندودح»غاط هرقو فورعم ھا ل رد وقتا
 طحام

 ۱ هردو

 زب ابا هغتشاو :هطخ نالوا بت شف ارج

 ق شا ۹۸۱

 ندنساضق راصح هچتا نانو هدنبونج كروکذم
 مق كتيالو «قرهلوا ترابع

 هدنقح ییسق تروص هرهیحا و اضقو یسهیموع

 ندنغیدلوا شلربو هیفأاک تالیصقت هدهفنلآ هدام

 .یساضق هرد وقا سس . ردق و تحاح دهن رارکت

 «بولوایساضق نک كغاجسو تیالو نالوا یانه

 زوط الاش بلدودح عاطهرق ندنتبح رض لاش

 «دلیساضق هوقای كنتالو هوصوق ًافرش «هلیساضق

 نالوا شلریآ هلیسارج نیرد ندنفرط ییونج قرش
 رغ بونج «هلیساضق شل ابونج «هلیساضق (هقو)
 .ردطاحم و دودح هبرکد قیایردآ ید ندنتهح

 هب عو بونجو ندنراراوج های رېش هردوقشا اضق لصا
 ردقهرش لحاضو هنیدودح كنساضق شا یرغوط

 لاوحا . رد واح ییبطعا

 هدنتهج قرش «بولوا برابع ندرارب نالوا دتع

 هدرلغاط نالوا دتع ردق هن دود هوقای ندهردوقشا
 «هرزوا شیدشوا ناب الیضف هدهقن [ هداف ها
 هرادا هلیس هطساو یرلسلجم رابتخاو یرارادقارب
 .رولل وب لئابق رروسیلام نالوا

 اتم ی رها .

 ناتلاب 1 كنان [ لوک هردوقشا
 كغلد وارا «بولوا یلوک كوي كا تكنسهریزح هبش
 هدنسهرآ غاطءهرق هللا هیافع كلاعو هدنسغ لامش
 .ردعقاو هدنسن غ لاش تنبریش هردوقسا «یرتاوا

 < ٤ يرق یلوط نالوا هبیبرغ لامش ندیقرش بونج
 هەر يخ أ برا .ردهزمولیک ۳ یمطعا ضعو

 كغاط هرق یسغ لاش یاب. زکلای كلوکوب ردق
 هدنلخاد هیاشع كلام یسلک مسق «بولوا هدنلا

 یرادقمهدایز ندنلئرب ه رکص ن ذتسه دهاعم نیلرب «نکیآ

 یرانالیم یسهیرع لحاوس .ردشفل وا لرت هغاطهرق

 یسهیقرشلحا وسو «ندن رلکتاع اط ماط رب اسآد م زوزآ

 تياغو زود نالوا یضع ردق تعاس ییا هسا

 هدن رکنا عاط روکذم و راتیع ندهووارب تنم ۱

 رایوک قوج رب رینیک هلقلیجتعلب هدنجما كلوک یسیلاها
 یعاربوط عاطهرقو هدنسب ع لاس یا . ردزاو

 ءیک ینیدنل و یزفروک حوا لصتم هنر رپ هدنحا

 (لوک تارتساق) ید هدنسیقرش لحاسو هدنفرط طسو |

 هدندیازت كراوص هک ءردراو یزفروک نوزوارب هلیما
 .ردیا طالتخا ید هلیلوک(یتوه) نانلوب ندنفرط جا

 رلهطآ كح وک قوچر هدش رق یی ع لحاوس |



 ق شا

 هطآ كج وک چاق رو لو ییا هاب رلمما (هحوواق)
 ندغاطهرق ك رکو ندنرلغاط هرد وقشا ك رک .روینلو

 یکویب دا كرلنوب «بولکود راربج قوجرب هلوک ول
 نالآ یخد ینیرلیاچ (مس) هلا (نز)و ناک ندغاطهرق

 یغایآ یهایم ضف كلوك .ردیغامریا (هحاروم)

 قیئایردآ هلیسهطساو یغامربا (هنایو) نالوا هدنماقم

 كندحاروم هدنمومیدنا زك راوص .رولک ود هنب رک د

 هب هنایو «ندنغیدنلوا سح هجلوط كلوک یسدنقآ

 كب هدلوک . ریلی هلیقاب هل رظن فرط تلآ كن(هحاروم)

 یسیلاها رایوک کهدنفارطا بونلو قیلاپ قوح

 . ربنیگ هللا یهامدیص
 د ندا تا نوا “4
 1 یعنج را نوا N ۱ لهردومشا

 قا هغیکو ینتلایا هرد وقشا ردق هنسز و كدهنلئاوا یرعه

 «ردنادناخ رپ شا هرادا را ینعظعا مسق كنسهعطق
 ( تاشو لصا نع انشا دجش نالوا نسش هم کا
 رادتقا فلت رعه ههرد وقشا «بولوا ندن رلکب یس هب رف

 ترمدا اد تودو دوفنر كوي هلتوف ینیاسدو

 E شهلا e شا

 هرکص ندقدلوا لاو .یدیشل واقموم هکمرب دتا نییعت

 ذوق باا كح هل هل وا بیقر E ینیرععح

 كوي كردا عفر هل روص ررب یییدوح و كرادتقاو

 هدنساشا یه رام هیسور .یدیشتا سک توقرب

 مد تشکر تاک رح ضعي هدنسهرزح هبس هروه

 دن ندیلاع باب بناج یشراف هنب رکب هتسوط نانلوپ
 یرکسعكنوب «ب وای ردن وکاشاب نطصم لغو اد ویب كناشا

 یسیدنک «ندنفیدنلوپ هدناکرح قاطرب هللوا هن هسا

 اشاب دمت هدهرصواو شل وا مادعا ًامیمس هداروا

 (دوعشهرق) لغوا یجنکیا «هلغلوا شنا تافو یخد

 بول وا یسلاو هرد وقشا اشا دو رویش هلکغ د

 هدهروم «هلغلوا مدآ رب ردمو روسج تیاف یسدنک

 هدعب «هددسبا شعارلتم دخ كوي هتلود هدغاط هرقو

 داع هب ماج لود یک ایرنسوآو ییروهج كیدنو
 هدرب هدیکیا دوخت دوخو زوا ید هرارب ضعب
 ردوا ریز ها اعفد 2 و «بورک هغاطە رق

 اہ و ساوا نلیریو ندیلاع بابو «ندنکیدشا

 ر
 رکسع نویس هيرب «ندنکیدغا

 ندنکیدلک بلاغ: یسدنک «هددسا شوا قوس

AAY 

 رسوا ‹ 4 ماود هد ه | راک درفت تاکرح و (شخاته) جد هدنلا مش یابد یک یدو

 لالفتسا «قرونل وا قیوش جد ندنف رط كند و و

 كل رد ندتل ود فرط یدصاتقمو ؟شعشود هنس وه

 ۱ كراشان ضع رکید هلا اشابلع لنلدهب «قرەلوا
 3 «بولل وا قوس رک هنر زوا هدنتلآ یسهدناموق

 هدعاتسه كرلن و « هد هسدا شلدنا ا هدهردوقسا

 كنو و ؛شاتروق هن «هدافتسالا ندنسهلماعم هناراک
 1 «قرهنلوا كىرى ددنف رط نی روک ذم نیثلود هنن رزوا

 د راتلود و ارخاّوم قحآ .یدیشفلوا ماود هدناقیوشت
 كرد یغیدلوا یربخ هدنقح مالتسا لها یدصافم

 شمردن وک قرهلوا هعفد لوص كنايرتسوآ «كرەدىا

 هبیلاع باب ینیراهدهو همانو ؛لت یرلیعلیا ینیدل وا

 لما كا مار نوتسب یغاطهرق .یدیشعا لاسرا

TEEهد رس نا و  
 ا دجا یردارپ کهرکص ندندنک .ردشفلوا لتق
 ۵ ندنف رط او ی لیامور و لس ه رص ییایصع كنو

 یردارب كح وک «ندنغب دل وا شلدا ما دعا «ب ولی وط

 تلودتاذوو ؛شلوا یبیلاو هردوقشا اشا مهاربا

 ایقسا ضعي «هلتقادصو تعاطازاربا هلیماع هنسهع وتم

 .ردشعا رلتمدت كوب هتلود هدنلیکتت كناشک رسو

 لغوا كناشاب دوج هرق .ندنفیدقارب دالوا هدننافو

 ید وو ؛شلوا یسلاو هردوقشا اشا قطصم

 «قرناوپ هدنس وهلالقتسا «هلک ولس هنکلسم كنب ردپ

 ندنفرطهیسور هلیسهطساو شولیم نالوا ید و بح

 یسه راح هیسورو «هن رزوا تاشوشت نانلوا ارحا

 «هدافتسالاب ندنتیل وغشم هاب | دا اع وب كل ود هدنسانا

 یهدنرزوا یلو «كرهیلیرلیا ردق ههبلفو هیفوص

 ییالوط نددیدج ماظنو ؛شقا تراغو بیم یرارب
 دعاسم هتسب دنک ید یرلکب لیامور نالو ریکلد

 ذخا ثنیلثلد ها هدهرصوا .یدیشفل و هک حب

 تاقش وشت هن «هلغلوا هشیدنا ثعاب هی دننک یمادعاو

 هب هبل رب هلد وانرا كي قرف زونوا «قدهلیاق هالافغاو

 مظعاردص نانلوب هدزبسانم یدهسیا شلیرلیا ردق

 «2 رهرب وح هتل ود فرط یییراکب دوارآ اشا دیسار |

 فطصم ةتغب هلل رکسع هقسوطو هبظتنم رک اسع شد

 قطصمو ؛شعا مرهنم «بوصاب یتسود را تناشاب

 «هدهساشابق هب هعلق «بوحاق ههرد وقشا اشاب

 هن داعس رد «بولوا روبم +۶ وا مل ست یاب

 ندنف رط یر رطح دو ناطاس ناکینحو ؛شلردن وک

 ی ی ی ی تن ی ی ی جی و کت

 فک یک OA TO و نزد



A اد 

0 

 ضعب رئاسو نیدیآو «صیصختشاعم هنسیدنک «وفع _
 تمدخ كد هنافو «یرنلوا نییعت هنب راکلیلاو راتیالو "
 نسح نانلوت یسیلاو بلح موبلا .ردشفلو هدنلود
 كن اضر ندنساضعا تلود یاروش هل رلترضح اش
 رب لسن كلشنادناخ یلهردوقشا .رد راغوا كناذ و

 «(جوکب ناوبا) یرلسنرپ غاطهرق یکسا هدتاور
 ندننادناخ یراسن رپ نیکوهق ود هد شاور رب رکید و /

 زدن
 راد رس BE ات د وا ۷ ۹

 ند را الف ا ۱ یموعشا
 ییاچ (هدر ول وق) و هب یے لاعشو لاش ادا « للاعب "

 «هلایرج یرغوط هغ «هرکص ندکد خیا ذخا ید
 كرهع ندشناي یسهبصق نیکیو یربش ناصرلیا

 کیدریدنیا رېن یصنم .رولیکود هنیریکد قیئاپردآ
 ایرقن یسارجم .ردشلآ ینلکش نورپ رب ند رلقارپوط
 قلدهغیک هبا قلهقتسوط «بولوا هزنم ولیک ۱2

 یرافوب ندناصلیا .ردهدننک لصاف طخرب هدنسهرآ
 لیخ یغاتب یغاشآ نداروا «هدهسیاراو یس روک کیا §

 . رینالئآ هلا لاص هدنلح حاقرپ «بولوا کا 1

 كن(هس وقارس یتعب) EE EE ۱ دّیشا

 ینیدلوا ریشرب روہشم هدنفرط قرش
 هنعق ومو هننماشم كنعما بول وا روک ذم هد هب عشک

 نالوا تلایازکمو نلیند (هقسئوه) مویلا «هس ریلیقاب
 .ردیللوا یتیع درپش

 ك ولمنا ربا (۸۲5۵66 كشرا دوخای) | كشا
 هقبط ترد نالوا روهشم كنسدع دق

 ندردکشا «ب ول وا یسس وم كن هقبط یحح وا ندنس

 یسیلتوق كا كك ولم تئاوط ندا روهظهدناربا هرکص

 «یسیدنک .ردنشتا نیسات تلودر درو یلوا
 هب روس «هدلاح یییدلوا ندنلسن كاراد «هروک هتاور

 یداع تسخ ویطنآ یجنکیا نالوا امرفکح هدنارباو
 هلکم روک ینلاوز كنئوق كرادمکح و «نکیا یرفنرب
 ؛شمربدنارق لالفتسا هناربا لوا هنش ۲۹ 5 دام
 هروک هتیاور .یدیشقا ناخناتیا ینیرهش ناغمادو

 «بودا تاقو هه رکص نادک د روس تموکح هنس ۵

 یینکیا س .ردشلوا قلخ (ناکشا) یساد
 تموکح هننش ٩ «بّولوا لغوا كناکشا روگ ذم

 . ردشم روس

 هک 2 یدا ناو رای ردا زب وبه تا و

۹۸۳ 

 كشا

 | كناودرا نالوا یربخا كناناکشا

 ك شا

 ءهرکص ندکدک هنیلا كناباساس یکلم كنردارب

 ییرب هدنخ را ۲۱۸ كدالیم «بودیک هنتهح هربزح

 را ود
 سس وم «بویفل وا ثح ندناکشا هد هیینجا خیراوت

 هنس رب گلاب ك(كشا یعی) كشرا نالوا تلود

 كشا نالوا نلخو یرداریو «یکید روس تموکح
 سوقفلس) «بوروس تموکح هنس ۳۹ شا

 وو ؛نایینیدلوا شا ریسا و بولغم ی (سوقینیلاق
 رلنوب «قرهنلوا دادعت اهد رادکح جاقرب رکید هلمسا
 ۱۳۸ دالیلا لبقو «طبض ید یتثهح ۾ كنب رب ند

 ردا

 قج آ «بوتوط ریسا یروتاقین سویزتمد هدنخ رات
 .روینلوا رکذ یقیدلوا شا هلماعم نسح

 - اتم كناتسدنه (لع یداه یولوم ) | كشا

 رع «بولواندنسارعشو الع نرخ

 اط ربو یراثآ ضعب راس هلیسیشاوح ضعب یسرافو

 ۱۲۷۱ «بولوا ندنرېش ونهکل . ردراو یراعشا

 .ردشعا تافو هدنخح رات

 نایاکشا «هروک ههبناربا خام | ناکشآ
 یساد كکُسا نالوایسس وم كلود

 فخ هکشا «بولوا ندنلسن یردارب كس واککو
 . ردشه ر وس تم وکح هنس ٩ و :شوا

 یبهح وا كنهیار ,۱ ةعدق كولم ۱ ناب کسا

 لودر روزا و یمط
 وا و هد رافو لوا هنس ۲۵۵ نددالیم «بولوا

 ۲۲۰۱ ددالمو هوا نشا تلف سا لاک
 .ردشکرادکح

 نی ریشدرآ هدناربا یتموکح نایاکشا هدروکذم رات
 یسهلالس نایناساس «قرللوا عفر ندنفرط ناساس

 ۱3 <« تور وس هنس ۶۸۱ كدەنح رات

 ۲۱۸ ك3 رام یسهبعش ر كىو «هد هساشع وط قید

 شهالشا هکم روس مکح هد رافرط ه رب رح هدنح رات

 هنن ۲۱۰ كدهنګ را ۶۲۸ كدالیم هبعس و «فلعل وا

 اساس هت هدروکذم را و ؛شلاقهدرادتقا مقوم اهد

 .ردشغلواعفر ندنفر طم رایت -۵ رص یخ ران كنا اکشا

 ضعب «بويل وا ا هو هلیس ۱

 هلیسیهاسا ك رارادمکح ب وسم ههلالس و 3 هدهیارا

 3 ردشغل وا از هرزوا و یرلتم وکح تدم

 هس °1 كشا ۱

 » ۹ ناکشر ۲

 » ۷ ناکشا نی یا كشا ۳

 » 1۰ كشا نب روپاش ٤



 لا
 ۳ OE روپاش نب مارهب °
 » ۹۹ مارهب نب شالپ 1

 » ۱۹ شالپ نب نعره ۷

 » 9 شالپ نہ یسرت ۸
 5 7 رره نب زودیف ٩
 » ۱۴ زوربف نب یأت شالپ ۹

 » شالپ نب ورسخ ۹
 » ۱ شالپ نب ناشالپ ۱۳
 ۹ ۳۹ عشا نٻ ناودرا ۱۳

 » 1۹ غشا نب ورسخ 1٤

 » ۱ عشا نب تلاث شالپ ۱9

 9 ES شالپ نی زردوک ٩
 » ۳۰ زردوک نب یسرن ۱۷
 » 1٥ یسر نب یا زردوک ۱۸

 ) ۳۰ قعر نہ یا ناودرا ۱۹

 ی یتموکح كنا کشا هر وک ها سح و

 EAN کا ؛ردبا اضتقا قلوا شعووته
 اکشا كني راخروم ناربا ندنفیدلوا مولعم 0

 یرلفدل وا شع و وا یییرلعما كنسيصعب : ندنرل را دیک < لای

 ناودرا كناودرا نالوا یراربخا اد .رویلیشالک ۲

 یندهدنعسا كشاو ینیدلوا عیار ناودرا «بویلوا ی

 دم هدهیبنجا ٌمیراوت ینیدلوا شک رادبکح قلا شب
 هدنفح هل وا شد و وا یرلضعب كرلن وب «ندنفیدل وا

 ا زف

 ا 3 رکشا
 كالع ریهاشم ضعب بول وا ۰

 روت یو ترا یخو یم ا طاق

 و رعم هما هن هدندنع رالوی ايسا مویلا كن هیصق و

 DS ینیدلوا

 قرش كنيل وطانآ ینعب هدمور رغث ۱ ے2ا
 2ک ی لوا ل ر )ا ر

 هديل وطان آ هد وک ینوک و «هدهسیا روکذم هد هيب ع

 رویمهنلی ینیدنل وی تکلع هلمسا ر رزکب کو

 . یدیشقیا حف ی کلم و نادج ن هل و دلا

 (ججالْشاس دار) هدایت الآ (81617) 1 اشا

 یعتس نالوا یکم كنکلسنرپ 2
 لامش ول ۱۳م رولت تو و قو

 كسنرپ .ردعماج ییلاها ۰

 ادعا بتکم «ییارس لزوکر هرزوا قلوا یهاکتماقا

 .هدام ( جیالسا

 فیس ۰

 و عقاو هدنسنف ریش

 سیار »] .رد را و یسهناخنک و یسد

 [ .هلروپ تعحایم یجد هنس

)Schleicher)ها تب ا داو اک وب رخالشا كوب كا كتاب الآ  

Aلا ٤ 

 02 0 تربش هلیفوقو نالوا هبهبقرشو هعدق
 الل هدن رلن ونفلاراد (نو)و غنی و «غیسسیرل تام

 رقم كن هنایرآ هتل یرومشم لا كن راثآ . ردشم |

 ینیدل وا شم زاب رباد هنسهیموع هیفرص دعا وق یللهس

 اص ندنفرط یسایهداقآ هسنا رف 11 « رد ربتعم باتک

 شاقارب ندنفرط (یلوو) روش مکح دنبح

 هدنح رات ۱۸١۱ اا بیس هنساطعا كنافاکم

 .ردشقعاتافو هد ۸۱۸ «بوغوط هدن ریش (نکنیننام)

 ہد وسلسا د وحاب ۹6۱65۲18 ) اشا

 هدنلاش كنایالآ ( Si و | ست
 7 ه دنس ه رب رح ةیس دی الت و نالوا لصتم هبدق راعادو

 E تنتلابا (نیاتسل وه خیوسلشا) «بول وا ریش

 برع یایتنم كجلخ رب نوزواو راط نلید (لثا)
 كفابب وق و هدنلاعشه زنم ولیک ۱ ۳۲ ا O EE ونح

 «بولوا فا و د بواح هزنم ولک ۲ ۲ ۵

 3 یواح ینیرازم كشرد رف یحرب «یسیلاها ۰

 كنەطآ کهدنحشا كحلخ ؛یساسیلک عنصم و یکسارب

 «ییارسرب شالو صوصح هنب لهق ود یکسا هدنرزوا

 و یرلهقب راف رکشو هقسباب هلیئاج وسنم كوو قوما
 . ردیظتنم ربغو راط یرلقاقوس .ردراو یرلهن اخاید

 Duché de) 5011857 18)ینلهق ود ۱ : تا

 ندنطس و كنس رب زج هب دن الت و ۰

 یر رک د لامش ابعو قمطلاب فرش «بولوا ترابع

 نالو هدنلا كنهقراعاد الاشو «ېقاو هدنسهرآ

 هلیفلهقود نیاتسلوه خد ًابونح «هلا دنالتوب سفن
 یکهدنتیح قرش قرهلوا ندناطوم .ردد ودحم

 هاب رلهطا (وناف) و (تلیس) ی هدنتبح بغو (نسلآ)
 «بول واهزنمولیک بم ۸٩۱۰ یسهیعطس ةحاسم ربارب
 یناثلث كرلت و هک .ردراو یسیلاها ردق ۰

 یناسل هقراهاد للو «نالآ هدنرابتکمو اسیلک
 بولوا قعلاو زود یسیضارا .رلردهدکا لامعتسا

 ؛رد واح یرلنامروا ضعبو تنم اهد فرط قرش

 یاموق هسیا یمظعا مسف كن رافرط جا هلیفرط بر
 تعارز لباق . ردعماج يخد یرلقلقاطب قاطرب بول وا
 لحا وس . ردب رابع ند زنم ولیک عبرم ۵ ۳۹۱ یسیضارا

 قاط ر شم رک نرد كن هنحما دراهرق هدنس هیقرش

 لاش یس هل كنس هب راج هایم

 یر بوایکود هس رک د

 . رد را و یرلدحاح و زفر وک
LSوار دنر » 

 قوح جد یرالوک هاو بد لار (ردنا)و وادب قاتکرب

 ۱ نال وا



 زا
 (نوه) و نتس «ایسغن ول نو : یرلوجاٌساب بولا
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 | یسیضارا «بودیا قرب هلوسهدایز یتعارز .ردیرالوک
 رهموظنم ضعب (دیلقت د راآ كنسارعش قالون |

 رادواچ بیرآ هلکفلشیا هراهمو تقدرب كوب
 . رول وا لصاح یعاونا كره ربسو یسالارب .فالوت

 «ریغیص لیخ یسلاها بول وا لزوک ید یرلاعم

 یرلیا یلیخ یخد یسهیلحم عیانص .ررلسب یک و نویق
 هخوح «هلشاد تناغ هشاش تعاس «بولوا

 نوتولو قاینوق رکش «نایتفس «ماج دفاک
 تکلم و . رد راو یر هناخ ربمد ضم و یرهش را

 «بولوا نوکسم هی رلموق (نوسیرف)و (لغنآ) لوا لا

 هک «بولاق له هاک یر ندشقو واو شرک و

 هیر وص قلهقود ر لقتسم هدن دالیمن رق یخ

 قلهراربو ؟ نس رک هتل ج كحوسا او هقراچاد

 .ید راشعا طبض ید هقراعاد یردقود كنون

 هاب (یاتسل وه) نالو هدنس هی ونج ٽهج ارنکا

 یتلایا رب كنهیسورپ هدیسیکیا مویلا .ردشلوب دح#
 رد اشک هنکح

Schlesvig-Hol ( 

 كنهيس ورب ( 0 نات اتسلوهغیوساشا

 یرریکد لاعو قیطلا بول وا ندنم هیلاعم تالایا

 یساهنم هک رد را لدهرب زح هیسرپ كحوب هدنسه را

 (فنآ تلایاو .رد (دنالت و).نالوا عیات هبهقراچاد

 ا عقاو هدنب وج كن وا هيغل هف ود غیوسلسا نانلوا ناب

 ۱۷ ۸۶۲ بولوا کس ندنغلهقود (یاتسل وه)
 قم ا 0 EE هزنم و لیک ع برم

 EAE ندا ب کر یتلایاو . رد راو یسیلاھا

 لقتس تفو لیحر و یربآ هاکو هدکلزر هک

 تاعفدلاب و «ندقدل وا ه رادا هدشنروص قلهقود

 هر ندکدع هنطبضص یرلت) ود ج وساو هقراعاد

 نانآ ندنسیلاها هدنطساوا یربخا نرق كدالیم تبا

 -راعاد هنن «هننرزوا یراتاکش و بلط كدا رفا نالو

 تئیه یناموکح ایالآ «هلیطرش قلاق هدنتیعب ا ڭنەق

 هدنخ را ۱۸۲۳و ؛شمرک هنتلآ یسهاج كانسهقفتم

 هد یسکیا «هش رزوا یسهب راحم هوداصو زا

 : ردعفارا ناخا طتلابارب «یزونلرا

 تعحارم ىج دن رهدام « ناتسلوهاو « غیوسلشا «|

 ۳3 هر وب

 | تم
 یاس

 حوا هدایالآ هعساو ( ۳

NENابلا ( یدک ر  

۸A0 

 . ردشم زاب راد اه و

 اشا مادامو ریش وقتی داف |

 ل شا

 (نسیام) كنهسقاص هدنخم را ۱۷۱۸ هک« رد( لکلشا
 یکساو شا ثتاف و هد ۱۷ ۹ «بوغ وط هدن رهش

 ترهش هلیسهدایز تقورب یراعشا
 یبیعکیا تبسم ردک ورنم هدلاح کی دمش «هددسا شو

 «رد(لکلشا تسوغوآ) نالوایسهدازردارب كنسبحرب

 «بوغوط هد هرووناه هد رات ۱۷۷۷ هک

 كى هنایدا .ردشقا تافو هد (نو) هد ۰۵

 لو هددیقن صوصا ىلعو «شلوا یتمدخ قوچ
 ید هلیعدق ناسلدنه ارخوم .ردشمزتسوک تراهمرب
 ندن راهموظنم کیسا ك كدنه «كرهدبا لاغتشا

 .ردشعا هجرت یرارنا مان (هسداب ودیه) و (هنایامار)

 ربهاشم . ردلوبقم كب یرات ۲ قلعتم هنایداو یراعشا

 یتابسانم هلبا

 نالوا یردارب كنسیجنکیا یسیبنچوا س .یدیاراو
 «بوغوط هدنګ رات ۱۷۷۲ هک ند(لکلشا قیردرف)

 هفسلفو تایدا خدو .رد شما تافو هد ۹
 :شقارب راعشا قوحرب هلا راث آ ماطر قلعتم هع راتو

 یرلنالآ یشراق هتنازواح ك لزسنا رف صوص)العو
gatردش و ترپش هاب راعشا کهدنل وب . 

 ریهھاشم ایانآ ( ۹6۱۱692۵۲ ) 9 زولشا
 ر 2

 هدنروص لکم یتیراناسل واليا ؛ ؟شم رک هدهیس ور

 هب هیسو ر هنو نګ رات رب لکم كن هیس ور «بو رکو ا

aروا سرب . ردشم زاب ید راب اتک ضع» رکید ق  

 «بولوا ن لدندیخ روم

 مه

 هتفوواو ؛شعاریهطنت ندنافارخ مر ین را ۳ ۱

 . ردشم

 | رسولشا
 لکم كن هع دق هنم زا هلا یوع حران ربك وب ینیدمهل وا

 شر اكل دال نرف E نواو ین راترب

 AEE ت اتمو هلی ام ولعم تعسو . ندشم اب

 ٩  ۸ ۰ردشع | تاف و هد .

 ) )Schlosserريهام ایا
 قدوم هن لاک ا٤«بولوا ندننیخ روم

 .ردشعا تافو هد۱ ۸۲۱ .ردر وهشم

 7 3 EÊ ولشا
Eع روبس زەپ  

 و هد-:دیش هزیم ولک ۲-۳ كغر وب سرب هد لاا

 یک نم اے اک (او) ها ۷ (دغ و دال)

 دلو اا افنمو

 )یا
 ۰ٍر 3

(Schlusselbourg ) 

 سوب۶ هداروا ید ¿ E ےیل 9

 .ردراو یسلاها ۰



 م شا
UT (Sehlichtegrol! ( EEE 

 رانا « بولوا ند رلفل وم ۱ لورغتخىلشا

 کس  ندالج ۳٤ راد هنلاوحا جار كنریهاشم

 ا تافو 3۱۲ ا کارا رار وب
 تكنا سرا )Schmen17( ا
 02 )وم دابا ریش ۱ چن ومش

 وا هبصق ر هدنسب ع بونج هزتمولیک ۲۸ كنبرهش

 یس هنا رض و یراهشربافربقاب «یسیلاها ۱۰ ۰۰ «بول
 یرلن دعم رمدو اک « ریقاب هدنرا وح ۰ رد راو

 .روینل و

 وب هد سصد (نوشا یدزابزو) هم

 كت هرهاق یر «بونل و صد3 ییا 1 ۳

 . ردعقا وهدنسبب ع لامس هزم وليك ۱ ۵ كنه دیعس و ¥

 قش هزم ولیک ۳۹ كنهر وصنم هد هيلهق د یرکید حج

 قیرش .ردهدن رزوا كل ودح نال وایانبه و هدنسیلامش

 هنسیجنکیاو «(تاسیرلا مومشا) هنسیج رپ نوجا
 .رودا رکذ یوج توفای ییکیدلند (ج انط موعشا)

 هنل وک هل زام «قرهبالشاب نده ر وص انف موعشا سس

 NE . ردهدنل وط حرف ۱۳۹ «هرزوا قوا یهمذه

 نده وا كولم نوح داد زسا كطايمد هدنسر ره ځی رات

 كلانق وب هلدادما كفرشا كلم یردارب لماک كالم

 هت رفظم «بودا دب رام 2 كوي هل رلکن رف هد را زا

N 
 ٿعحا AES ۳ هدام | ۰

 ۰ ص 5 ] .N لومس

e 1ہدرےم دیعص (نوعشا دوحاب)  

 بول وا هبیصقرب هدنش رب ده (دینم) 2

 فلس «ه دنن وح هزمولک ۳ كنه رهاق و E كن هینه

 یطخ لوریمدو هدننع تعاس ۲ فال یار «هدنع

 هبصق و .ردراو یسلاها ۰ .ردعقاو هدن رزوا

 سمره هنیدم » یی (ایام سیلوپومره) كرایلامور
 یرهبارخ كمدق مظع رهش یرلک دنیا هیمس « :ریکلا

 یسهقیتع ران[ قوح كی «بولوا سسوم هدنرزوا
 رهش ر یتیمهاو كوي لیخ ید مالسالادعع .ردراو

 یسأر طقسم كناوذ قوحرب ندالع ربهاشم «بولوا

 یزمرق عورب لزوک تیاف هدرهشو هلیتفو .ردشفلوب

 بکس و رطافو تآ یتیلک هدنراوحو لیاب رلیلاخ

 . ید ریلی رب دشیتب

۹۸1 

 یرنغاعس ناخوراص كنشالو ندا ا
 وا اضف رب هدف رس یاهنم كغاڪسو 1 3 E " 9 N هللا

 بع «هلوق ابرغ «یدنلس ندنتھج ییغ لامش بول
 .  لربکد ندنتهحقرشبونج «هبرلاصق رهشالآ لدي ونح

 ۱ وک قلم هنتالو راکدنوادخ د ًافرش «هلیغاعنس
 3 .ارا .ردطامو دودحم هلیساضق قاشع تنغاعس دیه

 مسق كنسيض ۱ اضق زکر م رکاب بول وا قلغاط یمطعا

 صوصخلاىلعو هدنفا رطا كن سهیص (قاقاط) نال وا

 یسارم كنباچ (زبدک ) نک ندنحما كناضقو هدنلامش

 دیهانوک یاچ روک ذم .روینلو رلءووا ضعپ هجنوب
 نورد و «قش هد ع ندفرش یاض «بولک نرنغاعس

 ذخا ر هردو رلباچ قوحر ندلوصو عاص هداض3

 قاقاط نالوا اضق رکرم یکوب دا كران و هک «ردنا
 .وصحو تدنه یسیضارا .ردیأج هسا نڪ ندنس هیصق

 كره ریس و ه ویه و هع ونتم تاب وبح «تولوا رادل

 1 كلو ردد .رولوا لصاح هرزوا ترک اونا

 هتیوکم كناضق وب ندرپشالآ نالوا یسابننم كليدمش

 رب لوبقم كن هداصق رک . ردهدقلباب هسوشر ردق

 (هروک ) هدنلاش كناضق .روشلوا لاعا یاخ ع ون

 . رددوج وم یسهیحات

 «بول واندنراررح ایپ الآ (509۳10) ۱

 ینیدلواشمز اب نوح ارلقج وچ هجا اب
 كناب وروآ یراهباکسح وو ؛شاو ٽرېش هلرل هب اکح

 هدنګرا ۱۷۲۱۸ .ردشفلوا هجر هتراناسل رکا

 ۱۸۵۶ 11 10 (لوبساكە) كەر واب

 ۱ اا

۰ 

 .ردشعآ تافو هد

 ییا یلایناملآ هلعسا وب (800۳0100)

 (دیمنالشیم) یرب «بولوا خ روم
 دسیا شمزاب یتخش زاترب لو لصفم كرانالآ هک ءرد
 تا «بولوا قفوم هصشن دلج ۱۱ زکلای ءهد

 | دمشا

 ی)هقشب ندقارواو تادوسم ینیدلوا شقارب یفرط
 «بوغوط هد۱۷ ۲۲ .ردشفلوا بیر و عج ندنفرط

 وتسیرق) یسیهنکیا س .ردشعا تافو هد ٤

 ۱۷۶۰ و ؛شم زا ین را كهیس ور «بول وا (دیعشا

 . ردشٌعا تافو هد ۱۸۰۱ «بوغوط هدنح رات

 یرکم هدنغاجنس اشتنم كنتيالو نیدیآ | . ۱
 كحوکرب یزکرم هیحا قحملم تن سس

 هدنتهح قرش لاش كن رفروک یرکم «بول وا هبصق



 ن شا

 یکسا ینورعم هلیم»ا (18515 سوسای) هبصقو .ردعق
 دارطا «بولوا نتسوم هد رزوا یا تر
 یساكب یرهش سوساپ .روینل و هقبثع راثآ ضعبهدنف

 .رداك د مولعم ینیدنلوا سیسأت ندنفرط كيك بولوا ر

 ۔راپسا هدننامز یسهروبشم هب راح هروم ینعب سن و ولپ

 «قرهنلواسیسأت ندیکی هدعبو ؛بیرخ ندنفرط رلیله
 هرصاحم ندنفرط بیلف یعنشب ندنرادبکح اینودک ام"

 صوصح ه(اتسو) نال وا عز یسههلا شت آ ,یدیشفلوا

 نیدا او ای و و
 رو هدنغاعس اشتنم كنتالو ن نيد ا .شا

 دودح یراق کو لر د هک
 هنس هیقرش دودح كشالو «هللاعب ندرلغاط یک هدد

 ندل وص وعاصو «نایرج یغوط هبونج قرهلوا بیرق
 . رولوا بصنم هریکد قآ «كرهدا ذخا رلیاچ قوحرب

 دوا. روتسم هلراتامروا ناغاط ى و نا ک
 لوط كنسارج . روباراپ هکم رب دنیا جات ندنع

 هجوق) هد راهظن رخ: شود رد
 . رد روکذم هلیعا (یاج

 ۳ دنانشا

 كوي ید هدهیسایسو هیکلم روما «بولوا ندتعنصو

 (Eug. Schneider)  نزژوا

 فرج تارا كو لا كد ۶

 ترهش هلیسهب ربخ ر وما ضعب و «شهزس وک تراهم رب

 كنسح كنقن نالوا فورعم هلیعسا تتسدنک : ردشاو

 (فورتسدی) كنهسنارف هدنح را ۱۸۰۵ .رددحوم

 بوضم هنادناخ رب ندناکداز «بوغوط هدننسهبصق

 هرءرک هنسهقناب كل (رلیس) نورا لا یتیدل وا

 یربدم كنسهشرباف رمد (توزورق) هدنح را ۲

 و نالوا شعوط زو هیدن ندقوح . یدیشلوا
 ییس 4۶ «ك رهدیآ اف راو ح الصا هداعلاق وف ی هش راق

 هلیسهرادا تروص كرلنوبو غالبا هبینک ۰
 هدنهوصخ ییمات كنم رالابقتتساو سس

 «تموکح هک «یدیشفا بر لوضارب لوک ,دقوا
 هد ۱۸۵ «هلدصقم هدافتسا ندننامولعمو رادتقا

 ءبصن هنغل راشتسم یتلایا (رآ ول جم نوا ساک

 سل یاهاو
 تانتحا ندقعتراق هتلود ر وما هرکصندنل الت ۸

 یحح وا هدنخح را ۱۸۹۱ «هده سیا شا

 ارد رضا بانا عا نات وعیم

 نویل ویا
 .یدیشف وا نییعت هننراظن تراح و تعارز ندنفرط

 ۱ ۸ ۵ ی رکص ندو دنا وب ید هد رلتب ر وهام ضعب رکید

AY 

۳ 

 ن شا
 وقس كنويلویاو ؛شلوا یسر تروشم ساج هد

 ح الصا كنه را ةحلسا «بولیکح هب هش راف هرکصندنط

 هدنحش را ۲۸۷۰و ؛افتک | هلکعا تمدخ هنسقرو

 . ردشعا تاذو

 EIS e ۱ نیت
 رم ریس اع تر

 «بولوا ندابطا هک «رد ( س روتشو دارنوق)

 كداليم

 .ردشع اتاف وهد۱ ٨۸۰ «بوغوط هدنخ رات ۱۰

 ردساپا رب هدنمسا ( س غولوا) یسیهنکیا س

 . رد راو یایفشکو نا ضعي قلعتم هك ماند

 كموتسوسیرخ ناب «بولوا انشآ هب یاو ناسل هک

 هدننامز یلالتخا هسنارفو ؛شقا هجرت ینیرارا ضعب
 هلدالخ هدنراغرط شالا «ب وشیراف هشروشن بایرا

 مادعا رلمدآ هانکیب قوسح رب «كرهزک هرهش ندربش

 .ردشغ وا لتق هد ۱۷۹6 ءهرکص ناک دنا

 هیدج الآ دهان وب ( -- بولتوغ) نالوا یسیچج وا
 ضعي كتسا

 «بوغعوطهد ۰

EEFنالوا یسج د رد  

 رف ون و وطس دن رو «بسرت ناک تغلرب

 ییراآ

 .ردشعا تافو هد ۲

 . ردشع | هجرت هە 1

 هجرت بهات وب را | ضعب ید (
 ۱۸۵۹و «ربرح راپاتک ضعب رباد هب هینا و تای داو

 بس قوتسیرق)

 وا ثافو هد

 -( هیم را) رخ نا ناحاب رذآ كار ۹ 1 9

 هیمراو هدننوتح هزيم و 1ک ۰ 5 7

 هدن رانک لاس ی لوص كت رہ GG ) نایک ود هن وک

 بقلم هلی یهّساو نشا بول وا هبصق رب فا و

 توقای .ردشفلو یسأر طقسم الع ریهاش» ضعب
 نددیصق وب هدنن د وع ند زب رمت هدنح ران ۷۱۷ یوچت

 یفیدلواقوح كنناتسوو غابو ءرکذ یتفیدلواشهک
 هوالع ید یتفیدلوا شعوط زو هبارخ هلا ناب

 رب كحوک «بولوا ماودرب یییارخ مولا .روبدیا
 ودا د

)Schneeberg)ع اط ىلراق» غب » 

 قوح ر هدننکلاع نالآ هلمسا وب

 (دلاورایو) كنایرتسوآ کسکوب كا «بونلوب رلغاط
 ۱۳ ۲۷ لا اش ضرع ۶۷

 یعافترا هزنم ۲۱۰6 هک ءردینانلو هدیقرش لوط

 ۔هطخ (هک ریبکز را) كنهسقاص هلم ساو

 غربنشا

 ه دنس هلطح

 .رد رراو

 و ید هیصق رب هدنرزوا كغاط رب تكسکو هدنس

 هدنراوحو یییانص تتکم «یسلاها ۷۱۱۰۰ «بونل



 و شا

 تلاب وق « تم ربب «نوشروق < ریه د هر ناقیح

 دش راق ص وصحم هنری | كنم ران دوم یروماج قیطو

 . رد راو یرل

 یراق » یتعب ( Sehneekopp ( ا

EO Eh 
 : هدنل ابح لسم (تدوس) یک هدندودح ناتسهح

 كا كنب راغاطکهدنلامش كنهنوط كناينالآ هک «ردغاط
 . رد راو یعاقنرا هزم UNS «بولوا یسکو

 بول واندنسالتع اب الآ Sc( 2¥ ) را
 م ولعو و يرات تای دا ۰

 كتناسل زسنارف .ردراو یرارلا ضعب راد ه هیضایر

 ماود كلاحو و هننابسا یسک ږزکح یوع ناسل

 هلیس هدانز رار ینیدل وا شه زای اد هنکح هيا بودا

 ندنف رط یتموکح و یسایداقا نیلر «بول وب ترهش

 تو فوط هد ۱۷ ۳ .یدیشلوا ةافاکم رمظم

 .ردشعا تافو هد ۱

»die ygl(Schwabach)یطسو  

 اتم هدنس هطح € ابوشارف

 هرم واک ۱ ٥ (ع ریمرول)و هدنرزوا كباچرب نال وا

 |خبوشا
 «بول وا هیصق ر اکیا قا و هدنس ع تونح

 «نوت و «هخ وح ا وم قوماو یسیلاها ۶۸۰

 .ردراو ىراەقىراق او دغاک «لٿ «هنکیا لیوط

 e ا

 نوا هک «رد_مهار ر لدن رش 62

IEما وعلا ںیہ «بونل و تایحر هدب دزلیم نرف  

 توراب هروک هتیاوررپ .روږنلوا عز یدجوم كوراپ

 . ر دشا يلعت هرلیلکی دن و و « داحا ااو لاعا كب وط

 رڪر یلکیهرب هد رپش (عروج رف) نالوا نطو

 وا

E2 ر  | -lUT(Schwarzbourg) 
 رح

A E N ESE 
 هلیسضارا هوس ور و عقاوهدنلامش كن هسداص بول وا

 ی هیعطس هحاسسم كتهطخ ون .ردطاع ۱۸۰۲

N ۱ ۵ ۷ ۶ ۲ یبیلاهاو هزم ولیک عب 

 دب یاها بول وا تنه كب «هدهسيأ ی هض راع یسخضا را

 رول وا لصاح ناتک و تاب ویح رد كح هد ا تیافک .

 یرلن امروا ضعب «بولواقوح ید یناناویح و یرلاعم
 راسو هاب اف «بولوا یرلیا لیح ییانص . ردراو هد

 شا ۹۸۸
  یرهشرباف هراسو قبط «ماج «ریمد هلئاجوسنم كوب
 1 «یزوطایف < رقاب «تلابوق «ربه د «نوشروق دراو

 E) واز عروبحراوشا) یر «بولوا مسقام

 هيما (نزواه سردنوس غروبحراوشا) یرکیدو

 مرم ٩٤۰ یسهیمطس ةحاسم كنسپ رب .ردامس
 كنسبنکیاو ؛یشک ۸۳ ۸۳٩ یسلاهاو «هزامولیک
 یسلاماو «هزبمولیک عبرح ۸۲۰۲ یسهیعطس هحاسم

 ییا كنادناخرب كلسنرب کیا و .ردیشک ۷۳ ۲

 "هرادا هلیسهطساو سنرپررب نالوا بوسنم هنس هبعش

 «هدرادسیا لخاد هنسهیفافنا تئیه ای املآ بونلوا

 .رارونلو هدنتلآ یدوفنو مکح كنغللارق هیسورپ

 ۲۰۲ ۲۰۰ یسهبونس قراصمو تادراو كنسیج رب

 ٩۰۰ ثنبرب .ردقرام ۲ ۱۹ ۰۰۸ كنسيفکیاو

 هنر ندنراپالآ هیسسورپ «بوساوا یرکسع رفن
 رد راو ینا وعبم سلجم رر كنیم .راردوسنم

 تام ردن ول تو 0 و سل تكنانیالآو

 .ردکل هتس ۷۰۰ ینادناخ كنم راسنرپ . لرد زاحیتقح

 كیلوتف «بولوا ناتسور یسهلج ناه كنيلاها

 ۷ یسیهنکیاو یسیجرب . رد ژا كب یرلیدوپو

 .ود ور) یدک تنسیح رب . ردوسقنم و هیحانای و هرباد

 2۱۱ وا یر دانا
 كنسرونکیا .ردیواح ید ینیرلهبصق (نزژاهکنارف)

 (داتسن را) «بولوا یرهش (نزواهسردن وس) یک

 (لاس) .ردعماج خد یییرهبصق (خابندار) هلا
 ییاچ (هحراوشا) «كرهک ندنحما كندطح وب یرپن

 .ردبآ دخا یخد ییاچ جاقرب رکیدو

 اینالآ ماو (Schwarza) ا

AT.ردراو یاچ ترد هدایر ساو : 

 «بولوا هدنسهطخ (دلاورنایو ) كنار: سوآ یرب
 بس را یک حب رخ )9( «ك ردهشل رب هلی اچ (نبت)

 ت (هیان) «بولوا هد ایواروم یسیهغکیا

 یسیجد رد س ا ود هنن رپ (لاحبم) بول وا

 ۱ ۵ تر (ارو) هدهسقاص میشد
 dis yı واب ( Schwanthaler ) ۱ اا شا

 «بولوا یشارنلکیه رب ر وهشم ی

 ثافو هد ۱۸۸ و «شعوط هدنوم هد ۲

 .ردراو یرارنا عضو یرللکیه مسج ضعپ .ردشعا



 و شا

)Sch wei dni 2(تكنهيس ور,  

 و شا ۹۸۹

 دیاوشا دل ام بول وا عقاو ه دنس هح ع روبنلکم هدنلامش
OC E٤ یسیطس و ضر هع ندقرشو ۲۳ لوط هونج 0  

 :بولوا هبصق رب مکس و
 هدنسبب ع بونج هزنمولیک ۵۵ ل(ژالسر)و هدنرزوا
 «یسدادسعا تک یسلاها ۱۰۰۰۰ .ردعقاو

 نب «هلدروق هقشاش هخوح «یساسیلک رب كوي

 لقتسم هلیتقو .ردراو یراهقیرباف هراسو هللاف «همصاب
 هرلرصاح روہشم ضعب .یدا یڑک ره كل هق ودرب

 . ردقعا تفواقم
E ا 1 

 نانوب «بولوا ندنسایدا ] 7 7 2"
 یبعو ییایرس «ییاریسع هقشپ ندرلناسل نیتالو
 ع روپسارنسا تدم لوط «هلغلوا فقا و ید هنب راناسل

 ۱ هني شن كنه دقرات آ ضعب و ؛ شخ اكلم هدنن ونفلاراد

 ردوا یک

 . ردشا تافو

)Eschweiler) ۴(نیر) كن هیس ورپ  
 1 ۰ نه رب اوشا

 «هدننس هطح یک هدشع یع 1

 لاعش هزتمولیک ۱ كرش وو هدايا ( لیاشالسکا)

 كلوب ریمد ییاو هدنرزوا یرېن ( دنیا) «هدنسیقرش
 ۷ بول وا هبص د رب مقاو هدنعاقجا لح

 كنا «یرلندعم روکو نوشروق «ایوت «یسلاها
 هراسو حم هنکیا «لث ءهلدروق هلتاجوسنم كوو

 . رد راو یراهقیربا

 هد ۰ «بوغوط هد ۱۷ ۲

 كنم رب gl(Schweinfurt) ات روا 1

 دس ا 9

Eهرتمولیک ۶۰ ك (غوبجروو)و هدرزوا  

 «بولوا هبصق رپ طاع هلروس عقاو هدنسیبضخ لاش
EEرد راو یسیلاها . 

)Se wé r1(ع روبناکم) هدای الآ  
 یزکس م كنغلهق ودل وی (نروشا

 لحاس كلوک نالوا یانه «بولوا ریشر نالوا

 هدنسیقرش بونح هرم ولیک ۰ 3(كىول)و هدنسبب رع

 مس ر «یساسیلک عاصم رب «یسیلاها ۳۱ ٩۲۷ .ردعقاو

 «هخوجن ېم هن ر یره و
 .ردراو یراهقیرباف تارکسمو هریب «هقیاش ریصح

 ط ولرم هرهش ها یرپوک رب «بولوا هدنصا كلوک
 یهاکتماقا كنسهفود كوي هدر زوا كن هطارب نالوا

 دم بو هه 6 ع روبنلکم « | RE یارس رپ نالوا

 ڭا

 | نیوشا

 لوک نروشا)  [هل روب تجار

 دم هدنتسوا . ردعقاو ۹ تنغاط ۱

 یسلاهاو هرم ولیک عب رم ٩ ۷ یت هیعطس

 ها ریکد قیطلاب هلیسهطس 0 9 ۳ N | یرب ( خزسیاو )

 ۳ كه

fel ۰ناتسن و رب نن 8 1 ۱ را ؟توشا ناتست و +( ۲  

 یدحوم كنر ندرلبهدم

 میان هنیهذم مویلا هد (ایزلیس) نالوا یتطو بول وا
 هدعب «نکیا ندنناد کاش كارت ول).رونل و رلمدآ ضعب

 هدصوصح بهذم و رکفرب «بولی ربآ ندنسیدنک
 قلعتم هبهذم و ؛شفلو

 .ردشعا تافو هد ۱١٣۱ «بوغوط هد ۶

 ی یس و) هدنساپ ٍسهبصق (ر

 (رکسا) هدسلدنا (هقوشا د وشای) 1
 ضعبو «یتفیذل وا هبصقرب ۳

 رکذ یوج توقاي شیروهظ ندارو كنالع ریهاشم

 . رودیا

 ٩861۲۲7۶ د وخا 7 8

 e ا [
 كنهنرب «بولوا هبصقرب نالوا یزکرم كت روهجایو

 كلل وک « راهیحا ترد »و هدنقرش هزنمولیک ۵

 (نیتم)وهدنب رق كل وک كجوکرب عقاو هدنسیلامش قرش
 كغاط روک

 بسک یره قلاسیق و یرویس نالوا هدنلکش هلسم
 رریاچ یک درمز یفارطا هدلاح یرلکدتبا عافنرا

 ۷۰۰۰ .ردطاحم هل هه رزم شفلشیا لزوک تياغو

 «یناسبلک کساو ویر «یسدادعا بتکم «یسیلاها

 لئاوا كن هرتفعم ریهاج هبصق وب . رد راو یهناخهزوم

a٠ 

 شغل وب یزک سه كەر وسا تفقو لوح هدنلکشت

 هن رق 3وي ر «بتویمرک هنلکش رش هن 32ا ۱

 . رد هدنن ر وص ۱

(Scehwiltz) |ریهاسج ه رحم وسا  
 5 > 1 ا

 تكي هیح ات ۲ ۵ ندا بیک رب یتسهقفتم ی

 غ «(خیروز )و ( لاغ تنس) ًالاش «بولوا یرب
 Ee ً روا ) ابو <( هن رحول ) و ( عوز) ۱

 هتک اب یق .ردطاح و دودح هلل رل هیح ات 1 سب رالغ (

۵ ۲۳ ۱ ۵ 

 N م بول وای 2



 ی شا

 هنسهض وح یعام را (نیر) 0 0 ا

E IT 
 (عروز) هدنس هلا دودح ۳ نا رح

 یرالوک « رلهیحات ترد »و (غوز) هدنسهب رغ دودحو

 ردراو یوکرب ید هدنراوح تا یک ینیدنل وب .

 بویلوا یرارب روتسم هلزووراق هدنروص یاد

 راغای راق نیشبق زکلاي .

 هچاساپ كنسلاما ندنفیدل وا لیشیربولا هیاعرم

 هدایز ندعارز یسیضا را

 N رد و یتشیعم
 ربهد و ی لآ LE ندنکر وک هلا اريح و ماچ

 . رونو یرلن دعم
 ءروشوا هرادا ندنفرط بختم سل بکر

 نداصعا ۸۱ .روالوا

 ربهاج ه رج وسا .ردراو یا ويعم

 ندسر ر لا اضعا یدب هیجات

 باخحنا رب هد هنس تردیساضعا و

 سلجم رب بک رم
 یعسو «یعکیا هل رابتعا یلوخد هنتنیه یسهقفتم

 نوا ها رابتعا یسلاها رادقم و ا نوا هاب رابتعا

 كرنشمو یموع كنهقفتم رهاج .ردتن روهج یحشدب

 ات قیقح a اضعا ییا هثن ات وعبم سلم

 i ییشد م ك

 شەالشاب نداروا ی

 س هففتم رمهاج هرم وسا هیحات وب

 امش لالقتسا لوا كا «بولو ۱

 اد یس عوط اهدو «كنهیحات وب یم” ا هر وساو

 .ردشغلوا ذخا ندنمسا كنهبصق نالوا

 ندناربایارعش (یروپاشین روباش) | ی وإ
 ندنسهذمالت كنم ایراف ندلاربهظ و 7

 كنب راعشاو هلیسالوط دی کهدونفو مولع «بولوا
 وا نددالوا كمایح رع روهشم .ردرورشم هلیتفاط)

 هدرلبصتم ممه ضعب هدننامز شکتی دم ناطلس «بول

 یاود بترم .ردشعا تافو هد زبرمثو «شغل و ید

 راو یسهلاسررب روهشم هيا ونع «یرو اش هلاسر» و

 : ردد راعشا هاج تب وش .رد

 بآ تبلز ارقیقع
 دنا نایمرد بات تدقز ارکذدخ

 یراک دتا تدابع هدتیلهاج مایا كرلب ع ۱ ۳

 . طبع یاشار «بولوا یر ا

 ۲ ناهدرد

 .یدا ید وبعم كنسهلیبف لہشال

 تو رد كغاط رب عفنرم تیاغ |

 بتک ینیدلوا هعلقر نیتمو كسک و

 ودر وک هل هده ل

 (هناع) هدنسیلامشلحاس كناصقا برغم ۱ ربشآ

 (دنبط) هلا(هلیسم)و هدنسیش راقكنب ریش ) ۰

۹4۰ 
 خیرات ۲۲ هو هیفلل وا ربش رپ هدسرف

 3 وا یدح كس داب نی نه ند همش رفا كولم هدنسد رعش

A 

 هدنتس واو «شیسأت ندنفرط یایص دانم ن یربز نال

 «یفیدلوا شلدنا ان هعلقرب نیتم تیاغ هده مقاو

 سدا لا رو اف لیلا دداج یار ومو
 یوج توقا ینیراک دا تسواقم هد هعلق و هنکولم

 .یدمهلوا مولعم لاح یکدم . رودنا ناب هدن « معم»

a |عبصا یب =  
 . ردم وقرب شل وا عا هب هطما رد

 .تعحام هنسهدام ( 3 سا 21 دن
1 
 ۷ هل روب ۳ 0۹

 و ده 6 ناهفصا «| ناهیصا د وخان

 ]. هل روپ تعحارم هس

 دیصق 9 هدنش ا ۱ تكداهصا

 | ناهبصا

 N هبرق كوي ر مویلا .رویدا

 هد هفاسم ليم کیا ندر رخ رګ هدلید ۱

 كنکولم ناتسربط «بولوا ریش رب ) ۰
 .روبدا رکذ یوج توقای یتغیدلوا یرقم

 »¢ لیف » ]هر اسو فک اعا ۰ |وصا

 ه رود ابو راه » فہک » ليف چ

 | .هلیروپ تعجارم

 كرار یدنسهطخ سرا كنارا] ها
 ۱ 1 رخطصا

 راتقو قوج رب مالسالا لبق هک «یدیا ریشرب سج
 ید هدمالسارود لئاواو ؛شغل و یتا كناربا كولم

 .ردشلوا بارخ هدعب ءبولوا رېش رب مسحو روم

 (سیلوپسرب) اکوب رلیناث وب .رددوجوم یراهناریو مویلا
 .ید رشمرب و ییمات « سراذ ةنن دم » یی

 قرش هزنم ولیک 7

 (تشدم)

 هد راک كنهووا ر تدمو عساو تیاغ یوررعم هلیمسا

 یربن (ریمدن) ندننای «بولوا عقاو هدنکنا كغاطربو

 هدنقیرط ناسارخو هدنرزوآ كرپن وب .روبدبا نایرج
 ید هدنسهتوا كربن و یرپوک رب عنصمو كوي تیاف
 مسج هروک هنتاور كن رخطصا  .یدیا راو هلحم رب

 «بول وا هح ضا یماوه كرېش نالوا طاع هلروسرپ

 ىدا لزاوک یسا وه كن راهیفیص نالوا هدروس ج راخ

 ین الوا لپمرب یضرعو لوط نالوا هنایرب ندنایرب كرش

 كغاطو هدنجراخ لرهش .رودنا نایب یرغطصا یخد
 فورعم هلیمسا (دیشجب تخ) و (رانملمح) هدنرزوا

 ییارس كنکول ءسرف یکسا هک «ردراو رادبارخ اطرپ

۰ 

۱ 

 ی اس و یت یی ی یا ی وا یا نیک ی تی تا



E O 

 | ف ص

 «یرللکیه «یرلنوتس «بولوا ترابع ندنر هبارخ

 بجوم ینتریح كنیرظان یسهیراسم راثآ راسو
 یه اد لمع كنس ەبارخ یارس 3 « راد هد-2ل وا

 ید یردارخ كنهدکشنآ كوي رب
 ینمات (نایلسرهس) اکو سان ماوع بول وا دوج وم

  N58ردمدق .

 | هدنتفالخ ن نامز كباطخ نرعترضح ریش ود .ررویرپو
 هد صاعلا نم ناثع نال وب هدنتیسم ك یبوم
 ها رایس و یا یک وا متف هدنسیرحه جرات ۸

 نایصع هلناعفدرلن وب «هلغلوا رهشرب یراک دتبادع سدقم
 نالوا عقاو «ندن رلکدتیا رارصا هدتمواقم «بودا

 .یدیشلوا با رخ یسهیننا کا لرهش هدنساتنا راهب رام

 «بولوا ندنراریش دو لا كسراف هشنپ اذه مم
 دن یک یرخطصا دیعس واو ی رخ لحصا قاحاوا

 كنهیونن ترخه .ردشفل وب ىسأر طقسم كنالع مظاعا
 كن هل ودذا ماصع نده وب لآ هدنرخاوا ییرق ید رد

 ندتقووا «بونلوا بیر ندنفرط شاطق ریماهدننامز
 ریمد هدن راوح ل رتطصا .ردهدکلروکیز هنارب و یرب

 . رویدا رکذ یوج توقاي ینغیدل راقیح یرلندعم هویحو
 وفا ۱

 و 1 E | ی ۱

 باتک هدمالساو هدب ع ناسل لوا كا قلعتم هنفو

 كنسافارغخ كسویلطب لوا ندنوا .ردناذ و نازاب

 «بوغوط هدن رهش رتطصا.یدرونلوا افتک اهلیسهجرا
 هبایفارغح (ه رکص نذك دشا نونفو مولع م

 ۳۲۰۲ هلدصقم تامولعم لاصعسا هدنفو «هلاستا

 یاصفاندناتسدنه ءهلجورخ ندرخطصا هد ن رات

 كلام نوتب ردق هنلحاوس یسالطا طيح رحمو هیرقم

 یلاوحاکیدروک و« راذکو تشک یهرواجم و هیمالسا
 » ملاقالا باک » «كرەديا طبض ی ییدتاو

 . ردشمربتک هدوجو رثارب رعتعمو لوبقم تیغ هلیناونع
 هجرت هنسپ رنک ۱ كنبرلئناسل اوروآ رنا رادتیف وب

 رات ۰ ۱
 قرەلوا ى كب هدن ربش ( ندیل ) ككنلق هدنسیدالیم
 .ردشفل و | عبط

Eهدنسیق رش  E) ( 

 (ردطاحم هل روس «بولوا رېش ر هدنسس راق كتسهطا

 ی
۳ 1 

 ترابع ندرباخذ هلا امرخو نوتیز هجلساب «بولوا

 ید یسبرع نتم «هقشب ندک دلدنا

 ردو ۰ .ردراو ید یسدعلقر و

۹۹۱ 
 تیافو روهشم یرلهچناب .ردیلحم تراس رب دوی |

 ف ص |

 ك رک و هدهبصق رڪ یشراق هغلقاروق .ردلزوک

 .ردراو یرلح رهص قوح كى هدنژراوج

 یتیم هرلمور یعساو راب رع ڪک ۱ رفصا

 نالو هدنتلآ یهحدران وا هلرلیلامور

 هنقلخ هوروآ نوشب هلرخآ ریبعت و هنماوقا كنرف

 ه رب ع ۵ رلیلا وروآ هسا همس هحو . رد رلشمر و

 لیاص یراص یسیرثک او یلئول ضا كب ةبسن
 . رد رلل وا

 یتب)

 هبلغ ههطما رق هد رح ( ۸ ا

 نالوا شا لیکشت تلود رب 0
 ىر ھنر یج درد ۳ كنيبلغت رفصا

 و الاقتا هدال وا ندرد قره الس اند رخاوا
 . رد رلشمروس مکح هداسحاو نیرح تدم

 تب هب وب لا ( قفتنم ايو )

 یافلح «هدنخح رات ۳۷۸ ۱ یلم رفصا

 هبهطع ارق هدنن رګ «هنرزوآ یوعد كنهیسابع

 مرکص ندکد تیا لضم یرلنوب «هلحورخ یثراق
 هنکلاع مورو ءالیتسا ید ییرلف رط رکب رایدو هربزح

 ( رفصا ینب ) یلسن هک ردمدآ رپ شبا زواج یخد
 ربثا نا .ردرلشم روس مکح هدنب رع تفو یلیخ هلیبقل

 53 يوا ) قفتنم رفصا ) و یریآ یی (یلغترفصا)

 یرلعسا لدحا و صدت رب كسا ییاوب .هددسرودیا

 . ردلتحم یسلوا
OUTSETآیدا ایا  

E 
 یدک شزافو دا قرش نوح کت
 هدنونح هزمولیک ۳۳ ۵ كنارهط «قرهلوا هدنب رق

 ۳۲۳ ۳۹۲ هدنلاش ردقوا نابه كنیزفروک هرصیو
 هدیقرش لوط 2٩ ۷۸ ۷۷ 4: قلا صرع

 یعاشرا هزم ۱۳۶۶ ندرحش یاذح ربش .ردعفاو

 و هدنحا كنهووا رب لزوک تیاف و عساو نالوا
 هر ظنمو عق وم «بول وامقاوهدن رزواكنب

 قوح یناتسو و عایو یسه راجهایم «نیشناد تیاغیس

 .ردمالغاص هلساغو لدتعم یساوهو

 یبریمد ندیا بولغم یک اس هروک هتناور «بولوا

 یسهعدق كولم كنا ریایحو ,شعاروهظ هد رهشو هواک

 هتسلاها ناهفصا قیْساط ینایواک شفرد هدننامز

 هنتیاور كراخروم ضعب .ردشفلوب قح رب صوصح

 رع( دور هدن ز)

 INE 2 دق كب



 ف ص |

 «نکیا هبصق رب ید اع فو رعد هيما (یب) ندکساء«هروک

 یا سا /تیفوا یا ا رک یندق صن تک
 هلکقا ناکساو لقن ههیصق و یتغوحر كل راید وهم

 تل وب و

 ہیک هنعسا نا-عفصا عدل یه رنج یس ر

 ۱ ( ناهایس )

 رو ذم رهس هروک هاو ر هکن وح ؛ ردکید «ر رکسع»

 -) و ؛شغل وا و یس (هید وب ) «بو وی هبصق

 الحرم بول وا 1 رعم كن یس راف 29

 ره . یدا یهاک ود را اروم لا كنهیئاربا هم دق ك ولم

 «بول وا دوج وه رهشو لواند )ع) اسع دالیم هدلاح

 .ردروک ذم هلیمسا (هنادیصا) هدنسايفا رغح كس ویلطب

 تنیرعشالا یسوموسا هدنح را ۱٩ كنه ون ترعه

 وا ف

 دادوسا بودا نایصع هلتاعفد یسلاها ارخ ومو

 ندنف رط نابتعن هلادبع ندالاچ ر یتبعع

 ادب ه رهش 7 هر E رود لئاوا

 صوص الع «بوداترپشبسک «ندن راک دتا نطو و

 : ار وا

 قوح ك شعا ربع هدنونفو مولع ۳ ظفح و تیدح

 روهش تدحم یحاص «ءایل والاهیلح» 1 یدیشعشبت الع

 ونا) یحاص « رک یناغا » هلبا (یناهفصا مین وبا)
 ی 1 . رد دنسهلج كرلت و (ییاهفصا ا

 بهذلا ییفاش یقاط رو یفنح یقاطر ندنسیل اها

 تاعزانمو تافالتخا ندیانوکت هدنرلب ندنرلتدلوا

 ف وط كولم ء.بولوا بارخ ل يخ رش هدنسهرص

 كتارخ ید یبشلوا طیض و هرصاح هلئاعفد هدننامز

 ندنفرط یرکسع لوغمتیامنو ؛شلوا بج وم ینیداژت

 نوت ندنفرط كنلروچ .هرکص ندقدلوا لاا

 هدنلئا وا یرسه نرد یحرب نوا. .یدیشفل وا بیر

 ا ولم
 «یدیشعا ني زو راعا هدهحردر ر «ریازب ہلکا ذاخما

 دلراحایسضم نالوا شمروکهدننامز یتیرومم ك کوک

 دوجوم یرادیقو یرهارخ مویلا لر و ینا رعت
 .ردهدنلوا لوقع ربع یارع رات ۲ نالوا

 راد طب تكناهفصا هدننامز كناهلس هاش هلبا ین

 تاب ییاهفصا یضام سابع هاش ۳

 لس هاش

 و

 « یس4سس ردم ۶:۸ «یپماج ۱۰۳ «بوا وا ليم ۳2

 ند ° ۰ ۰ و «یباج VI اور ۱

 نیحاس ضع نسا اها یتفووا .یدنارا و یس هناخهدایز

 -راشا ناخ هرزوا قلوا سوفل ۰ ۰

 هدلاح ره «بولیروک هخلام 1 7 هدن وب ٥) د۸ س

 ار .ردققع یدل وا شاشا ند 1 ۰ ا ۰ 4 4

۱ ۹۹۲ 
۱ 

 | یطی مساو تاغ دل یسا (هاکنادیم)هدنشد روا

 اعا (یناطالس عماج) هدنفرطرب كنادیموب هللا دیم رب

 رب رکیدو فیرش عماجرب عنصمو مسج تیاف فورعم
 لپروا .رویلو یلاعقاط ر ص وصح هرلهاش هدنف رط

 ۲ن الا .بولوا هدنلوط ليم ۳ یراناتسدیو یرلیش راچ

 E رتکا . ارد O كرا دویرب

 | عنصمو رلطخ لزوک تیاغ یرلحاو یلزیدلاب یر هبق

  ندنف رطیسهدلا و كنيرب ند هب وفص ك ولم . ردنب مهل رلشقن

 شاد اان

 1 یرلپ زای لجو شخلشیا هل راهم رب كوي كىو مک تیاق

 رپ ساو نالوا فورعم هلیمسا (غابراهج) .ردیواح

 .ردیواح ینیرادارخ راو چگاب عساو هلرایارس مسج

 ج «راڪشا یرلفدل وا یواح نرل هڪقاب وب

 «هدرهسیأ با رد لاک ییدمش Eg راقلقم رات ۱

 لالدتسا یرلقدلوا شفل و روون زم ردقه# هلینفو

  پوود هدنحشا لرهش یر ( دور هدنز ) .رونلوا

 ۳: را ام ۲ ناچ یرهشال وط

 لو و عنصم ترد هدنرزوا كروب ۱ ؟ ییدریو

 لوط هزم \ °0 یر كرلن و «رد راو ید یریوک

 ۱ كسك و تباق بول وا ه دنص ی ه زیم ۲۳۲و

 یسوا ردیف وا اش هشرزوا رک ۲٩ لکشلا

 و را ص وصح ه رلایاپ یرلکهدرا رانکو هرلهبار 1 نیک

 بر رد رهش مسج و هدننامز یرالدسا قار ۶۱ ك رليلن اغفا

 ۶ رکا داخ رازهارح كوي 7 «ك رولت دنا تراغو

 ۱ شغل وا ذ اما تخبا هن ندنفرط هاشردا هدعیو

 بول وا لوغشم هلکل رکن اهح دا «هدهسسا

 ینیدمهلو تقو هنبراعا كنید
 1 عام هنب راعا رادنتف و شروش نالوا لصاح هدنا را |

 فرا اا ا كنارهط تیابنو ؛شمافلوم

 ۰ ردلکد هدابز ند۸ رو یسیلامها هدلاح ییدش

 2 لوبق تیاغ «رلشاق لزوک ندک ووك ا هدنحا
 ۸ تالآو یاوآ عنصمكب ند رقاب وشم وک ا ساو

 1 تیاغ ید یر راوح ییدنل وا لاعا تاوداو

 «نونوت «جیرب «تاب وبح لتیلک بولو | رادل وصحم و تنم

 ۶ لا ره ویم عاوا تو موزوا نا رفغ ز « وک ابن

 ۲ «بول واندش وکی اط كنهسر دم رك وب نالوا

 OEE نالوا ش

 هدهتروا هلغلوا مسقنه
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Ub 2.۱۳ 0ام.  

 ل ما

 .ردشا قرتهلیسهدای ز هدناهفصا یندیعنص كادلعو
 «بولوا طاح هل نارو و رها رخ هدلاح ییدعش رهش

 .ردلیم ۷ قض [ یرطف تنش نالوا نوت
 یشرب هقسشت ندرلهنارب و هد راهلحم رک و دابآ سابع

 .دیسج ینبا یکرازاب «یرپوک «عماج اذه عم .ردقوپ
 تفاطل هلیسهیعقوم تیمها بول وا معاق یرثکا كنس

 هداعا كنت روم کسا نوک رب ید یساوهو بآ

 . رویدیا نیمأت ینکج لب هنلوا
 e لبحكنتالو هنطآ ۱ دحالصا

 هبصق كح وک رب یزکم اضق ) ۰

 كنهنطاو ۲ ۰ كنسهرق زود راینالوا اولزکرم «بولوا

 ۲ كنسارحم یر  وص هرقو هدنقرش هزنمولک ۰

 ل رلتهح وا ارا هبصق ول . ردمقاو هدننوئح تعاس

 ردق ۰ «بونلوا سوت هدنسسص یالصا

 ۱۰ و یناخ 1 «یتکم ۱ قیرش عماج ۱ «یسیلاها

 .رادک هم نیرو كربیسلاها .ردراو یناکد

 ید رت كنب رار طح (هشاکع) ند هب اڪ هددیص3 لورد

 تکرب لبج یساشف هال ا
 كناول ًابغ «بولوا عقاو هدنسیلاش قرش كنغایتس
 اب رقاهتس بلح قرش «شعرم الام «هلیساضق زکر
 1۵ .ردطاح و دودحم هلیساضق هصاخ ید او

 . رریسقنم هب ۵ توحأت ٥ «بولوا بک ند هب رق

 ۔وروق) و ندن-سهووا (مودمود) هچاشاب
 هرت هووا و «بولوا ترابع ندنرلکتا ك (عاط

 لیخ «قرهلوا اور رار و
 ۱۷ ۰۰۹ اضق لاها .ررو یالوصحم ثیتلح

 یروصقو یمرا یردق ۲۰۰ «بولوا هدنرهدار
 و ( یناکیلد ) هدنلخاد اضف و .ردمالسا تا

 تربشع لوس ییا فورعم هلرلعسا ( یلناکیلح )

 شفل وا دهح هنناکسا كرلن و «بوشالوط

 یلاخ ماطر لزوک رتربشعو . ردشهامهل وا نکم ۱

 ذخاو راج هجلشاب كناضق .راردیا لاعا رایبکو |
 شعر هک اطنا «بلح كنتالو بلح یساطعاو
 رب هداضق نورد .رویلوا هل رلرپش باتنیعو سیلک

 کک ۱ 1 ینیلابو هجلیا

 | لا
 ردن دن راعشا

 یسیضا را

 هد سا

 د «بولوا 5 4 و تس

۹۹۳ 
 | یراح تاک .ردیقاب یسهب راجشتیبها ندنشدلوا ۱

۱ 

 تاغ هنسهرب رج سیداق ندنتل آ كنسهعلق (لیبط) |

 و ص |
 ارثيد لها مدونخ مديدب شيلفطب وچ
 ارنیا مدرپس امشب اناج یالپ دوش هک

 بد رگ یی الادب وا ) یہصا تب ۳ 5 ادع دنع س | کت 11

 «ب ول وا لہ رصد . ید ماما هدقل زادر هتکن و هدنلش

 .یدچشغا تار هدادغب هدننامز كدیس را نو راه

 «هدهسبا شقسیا كا بلح هنناپ یتسیدنک هفیلح نومأم

 «بولوا ند رع یایدا ربهاشم

 ندهرصت كرا ذاحما وسمو فض هلقلرایتخا

 اما هدنفو 3م ینناخ ره هفیلخ «ندنغب دقي

Eیدنا را روص ۳ ندنسدنک «هسردا . 

 و بداو یتامو اعم تعسو ی ہ دم ولع E هد

 رداو قوح كب هدنقح ییلسانش هنکنو تحاصف

 «بوغ وطهدهرصب هدنخ را ۱۲۲ .ردلوقنم تایاکحو

 هروکهنشاور ك رکب وابیطخ و «هداروا هی هد ٩

 كا بولوا قوج ینافیلأت
 6 ناسنالا قلخ باک » :ردرانوش یراروشم

 باتک » .« ءاونالا باتک » « سانحالا یاتک »

 باتک » «دودملاو روصقلا باک » <« :رمهلا

 اتک» ۰« تافصلا باتک» « قرفلا

 ۰« سرفلا قلخ باتک » <« حادقلاو رسیلا باتك»

 «« ءاشلا ناک » «« لبالا باتک » .« لیلا باتک

 باتک» 6 شوحولا باتک » ,« هیبخا باتک »

 «دادضالا باتک » <« لاثمالا یانک» ««لعفاو لعف

 ««تاغللاباتک» ««ح السلاباتک» ««طظافلالا باتک»

 باک » ۰« رداونلا ناک د «« برعلاءایم باتک »

 باتک» ««لادالاو بلقلا بانک » 6 مالکلا لوصا

 ناعم باتک» «« یاقتشالا باتک» ۰« برعلا ةربزح

 باتک» ء«ریحارالاباتک» ««رداصلا باتک» « رعشلا

 هظفل قفناام باک » «« تابللا باشک » ««ةلصلا

 باتک» « ثیدطا بیرغ باتک» ۰« هانعم فاتخاو

 .ردشغا تافو هد وص

 34 تاوتالا ی

 راو 6 نا الا یدآاوت

 دیحات رب ندنلاعا هنوذش هدسلدنا ۱ مان 1
 عقاو ه٩لخاد هیح ات و و یتهدل وا

26 8 

 شلریدتیقا وص یلتاط هلیسهطساو لوب وص رب نیتمو

 « رو دیا رکذ

 نرف ین وا

EHهدنسهجکب رادراو «بولوا  

3 

 یوج توقا ینغیدلوا

 .هیامع یارعش ی رعه ۱ لوصا



 ؛شلک هباید

 ؛دلتلح ر ه رصد

 ر ض |

 «هرکص ندکد تبا ناف عو ۳ لیصحو

 ةقلح كنم رلتمضح یتشاک مهار: ج

 ندنلاح را ك ملا راشم میس . .یدیشل وا لخاد هناا رم

 تدوع ه یا مور هدنرتح را ٩۶۰ ییعب هرکص

 هدارکب سوت روا هاکو هد هد هاک ینیرع ةیق «بودا

 رقفو یراعشا هنایفوص .ردشمربک هدنناي كکب یدرع

 تس کیا وش .ردراو یرزوس ضعب قلعت» هبانف و

 : ردندن راعشا ةلج

 یسدقا بلق لع هبیق هربغ ریوصت
 یسدق-ا تيب هليا نکسم همانصا

 كسب وبح لدبیب رب هجهرذ قوب كکيسک |
 ېک ارآ ناهج رهم كسيباج ره مکی هآ

 اس ی ره ی 2
 ۱ ۱۱ ۱ هلصا

 ای هدلاح ییدعش بولوا هبصق رب هدنسب رغ بونج
 د رلیلامور دهسا راو یسیلاها ردق ۱۰۰۰ کل

 شقل وب رهش رب روپشم هلیمعا (سیلیز ایل و) هد_ننامز

 ید هدنرلنامز قالراب تهیمالسا تفدم یک ییالوا
 وا) هجرنلایآ ندالع ربهاشم «بولوا رومعم لیخ
 راو باز طة رسم كن(یلیصا ميها ربانب لا دیع رج

 بارخ هد رجه نرق یجدب ینعی هدننامز یوج توقاي
 .رویدیا ناب یتهدنلوت هدنلاح

 ام 1

 تینا «توللطا ن دیس دخ اک هاشم ییص
 هددتخم را ۳۶۲ و شک اید هدنسهبصق هللیصا نایب

 كسلدا كرهدیک هبراعب | یداو هدمب و ه هبطرق

 ی ركض ندک دتبا هدافتساو لیصحم ندنسالع مظاعا

 ندننیندم ربهاشم كدادغب «هلتاحر هقرمشم هد ۱

 رادکح «هلد وع هسلدنا هدععو :شغعا عاتسا ید

 هس رد و هدافا و ؛شلوایصاخ رواشم لرصتتسم نانل وب

 دیفتسم ندنسیدنک قلخ

 یتافیلأت قاط رب
 را الا

 سل دنا نوت «بوٍ شاب

 . ردشتا تاف و هد ۲۹۲ .یدیشلوا

 باتک » باد هال یرومشم كأ «بولوا

 .رد را لناونع « لئالدلاو

SHEE SN 5۹9 و رارضا ناف لا هک ار  a۳3 ا  
 تطلع رب مساوو قلغاط هدنسهرااییم

 هنشا دریک یا رح ندیس الطا طرح رګ «بوس)وا

 رطع «ییکنبش . دیسی (نادو) یک بول وا

۹۹4 
 OG كنکلموب ید یر هیصق (تشوا)و

  ؛ردرا ویسهلکسارپ هدنمما (نیکر ا)هددیسالطآ طیح رحم

 ۱( ولتنس) نانل وهدنلا كن هسنارف رک نداروا لرکو

 . كنادوس «كره ند (وتقبع) قیرط ناک ندنربش
 ب ع یسیل اها ا و .رولوا دتم یرغوط هنحا

 | شفلوا نیم ردق ۷۰۰۰ یرانانلوب نوکسم «بولوا
 بس , رد راو ید یسیلاها ناشن هيج قوح رب «هدهسیا

 هدنسهرآ (ربآ ) هل | (وتفب) هریک یا رک هما وا

 هدنتکلم (غ راوت) یک ینیدنل وب ید هعق رب عساو

 .روهنلو لع چاق سل هدربارح و عاط رب كح وک ید

 ! هرکد «بولوا یداو كوي ر هد زاعح ۱ ا

 یجد هر ونه ةنب دم .رول وا د ردق ۳ 1

 هيما ( هاتف ) یساروا «هددسا ه دنحا كنبداو 9

 .رونلوا هیمست (مضا) قرط تلا تولوا فورعم

 ۱ ار ط» و «نوزیرط»] سلیا رطاو هدیز ارطا

 : [ .تعجارم هش راهدام « سلپ .

 ۔اف )و هدا یعامرا نوڪ” هد ر

 یوج ت وقاب یتفبدلوا د4طح رو هبصق رب هدنن رق (بار

 مات ل(باراف) كلوب ادفلا ویاو ربثا نیا .روبدنا رکذ

Ni 
ir. (سران) دنا ده ۱ اغار طا 

 ید ا و كنیح ۱ ها را
 رکذ هدن « بالا ةف ريشا نا ن

 یغیدلوا ی رط» 3

 یتغید) وا

 . روب دا

 ق 3 نکا اوب فا ما اڪس «تسال ۲ هما ۱ ب

 هک زراعت و او
 قاسم یرلقدنل و قم . ردراو هیحات چاق ر عقاو

 . رول وا E هد ه رص ینیدنل وا تح ندرااضق ايو

 نر هنشسهدام « سونارط»] ۱ سوارطا

۳ 

 صد
 لیم e} دل یصم و هدننیع لحاس كا «بولوا دبص

 ۔ورذآ) کسا .ردعماچ ییلاها ۰۰۰و عا وهدنب ونج

 «بولوا هدنرزوا یراهارخ كنىرېش ( سیلو وتد

 هدیطس و سوصم )ج فتا دوخاب )

ASرب یزک صد  

 قید و رفآ نالوا یسههلا قشع هدرپش وب هدع دق نامز

 «یداراو دعم كوي رب صوص هی تابه كيه رهز ی



 ت عا

 « هرهزلادنندم » ندنفرط ربات و رش نوعا كيوو

 هدرېش و .یدیشقوا هيمس هلسا وب نالوا كع

 .یدرردیآ رب وصد هدننروص كتا ضایرب یر زا

 . ردد وح وم دیه وا ضع هدنفارطا كدبصق

 سعد هدنناماژ تكنسو نت | نیفطا

 تایر ندهقلاع نانو دیر یا
¢ 

 هلی اونع رصم زبنع «بولوا یبوز كناعازو یریزو

1 
1 

۲ 
3 

 . رد ر وپم

 ۳۸ سالطا

 درب ام کكناتسدنه (ناخ دجا) رم ظا

 تب وس «بول وا ندنسارعش ی رهش

 اراباسحم ب قشع زادنا مادرد یهلا 1

 ارا رو هوک نونجو داهرف نوچ ریس ات منک

۳ 
 تافو هد دابآ دش رم هدنګ رات

aE 

 ۔دنه دوب (یولهد لع مالغربم)

 a یورو وار
 لج تس وش ار دشعا

 < ردندن راعشا ۵ 4

 نم مخانسش ارت هل یسانسشیم ونارح هن

 مفرک رس درد وز ییانشآ مادکی

 یللصوم لصانع یردب «بولوا ۱ یرهظا
 ۔اص «هلغلوا شا تلحر هاتسدنه «هدلاح ینیدلوا

 ك رکتاهجو هاش رکا . ردشک هبایند هدیلهد هجربح

 رهظمالم .یدیشلوا لذا هنیرلناسحا و ماعنا قوجكب
 .ردشلوا یراتفطالم و ةاجاهم هللا ادیش المو یریمشک "

 اعشا هلج تب وش .ردشا تافو هدنع رات ۰۶ |

 2 دى د

SET 
r ےک 

 تسود شدپ تایاکش دنر نانمشد زا

 مرب اهک تاک تسدمشد تسود نوچ

 ۱ نالا ماصتعا

 تحایس ینیدل وا شعا هب هسن أرق روو هرىاکنا هدن رخ رات 1

 درب , هلیا ونع « تیالو ةمانفرکش» هن رزوا 3

a 

۳ 
 3 ردد راعشا

 الع ناتسدنه ( بس حس

 ۱۱۸۹۰ 0و سر

 زاربش «بولوا ندنسارعش ناسارخ
 ةهلج تیب وش .ردشعا رع راما هد

 توا عا ۹1٥

 تسرهک وپ كشاز ممشچوت لعل دای
 تسرظن رد تسشال ارت راشث نا رک

۳ 
 ناب ارتفلا هلاک ما هتشک مملاع ود اب

 نی ارترهش مایا رطاخ زا ما هتقر

 تیقاع سابل یشوپیم هناباستیب هک یا
 نیبب ارتعاس هنیس كاچ موقنزا لوا

 ص3 سیلک كنغاحس و تالو بلح زانعا

 بونح هرم ویک ۱۸ كسيلک و هدنس

 یسهعلقرپ بارخ بول وا دبصق كح وکر ہ دن سد رع

 ندنسارعش یاحدف تاره (اطعالم)
 ود راسا "هلج هعطق وش بول وا

 بول وا رهش رب كوي 4 .تو و یسارو .ردراو ید

 یمسا هدن رلهعقو بیلص لها ك رکو هدماش حوتف ك رک

 3 ؟د دلت به | لاک

ETE:هروک هلاتحا ی ےس اھا  

 ندنفرط كل روع هدعل

 راک

 نامز ( سیق نب نوی ریصب ونا ) ا
 یارعش ریهاشم ندا روهظ هدتیلهاح ی

 یدنک «هلغلوا یتراهمید هدکلینغم «بولوا ندع
 هلعسا وب ه دعت . یدا روق وا هلا نالا شوخ ییراعشا

 (رکالا یشعا) ندنکیدتبا روهظ اهد رعاش چاقرب

 مظاعا یک هفیانو سیقلا اما .ردروهشم هلکغد

 «بول وا تایحر وای داخ تفو . ردد و دعم ندارعش

 :شلیوس راهيحدم ضعب هدنقح ناش ید ین تک ¢

 ترضح دزن «هرزوا قلوا فرشم هلمالسا فرشو
 كنو نایفس وا ءهدهسا شا تعرع هیربمغی

 كره وشود ییکحهدا عیجش یالسا لها هللا راعشا

 كرهریو هود زو E لا عانقا یرلیشیرق

 هد ( هحوقتم ) هد ند وع عاشو ؛شمرداق هدوع

 یرانم «هروکهتاور . ردشعا تافو «بوشود ندهود

 یرلنک كراراوج وا ؛بولوا دوجوم هداروا
 كنب رلحدقو «ردکهیاروا نوجا كقا ترشعو شيع
 ییار وش لی ود هد رزوا یرازم كرعاش یتیرلقت رآ

 یتیدل وا شلیوس هدنقح (علص) هلا لوسر ح دم تب

 . ردن دنسهدیص3 رب

 ادمرا ةليل كانيع لتكت ما
 اا میلسلا داعام كداع و

 ةلالک نم اهل یرال تیلآ و
 ادم روزت قسح قح نمالو
 هرکذو نور الام یرب ېن

 ادجناو دالبلا ىف ىرمعل راغا



 ظ عا

 ندارم ش (یز امروعان هلادبع) هجا
 رعس هدنیلهاح «بواوا ند هاو

 ندک دشا فرش 4 السا فرش یک ینی دل وا شلیوس

 ( علص ( اک اار ی .ردشل وس ید هرکص

 "هلج هعطد وش ییدلوا شلنوس EEL هم دنفا

 : ردد راعشا

 برعلا نایدو سالا كلام اي

 برذلا نم ةبرذ تيقل ىنا

 بجرىف ماعطلا اهيغبا تودغ
 برهو عازن ف یتفلخف

 بلغ نمل بلاغ رش نه و

 هب وما تلود ( بلغت ( ۳ ۱
 ۳ : ۲ ہیک

 تماقا هدنناب یسهلیبق ه دنهح 1 ص وه هاکو ء دما

 ید ردیآ

 «بول وا ی سند یارععش هفوک 2 ۱

 : ذ ہی
 هيما ی هلیس ەدايزو به ذلا ییاورم ی

 یلەف وک هن یم | (نادمهیشعا) بس ,یدنا یرادف رط

 ید رعاشر رکید لدن وم هب وما تلود هنو

 .ردراو

 ۱ مظعا

۳ 
 ا »¢ هفینح وبا «| ) — ماما 1

 |[. هلل رویپ تعجارم
 ..گوفص بسایهط هات ( نالع )

 تب وس .رددناربا یارعش بونم

 تخادلا ناهک ا دیشروخ وت یورب رظن

 تخادنا ناهار یداسشز شیوخ هالک

 | مظعا
 : رد دن راعسا لح ت وش .ردراو ییاود, بن سه

 نج رس نع, ارک-لف رک

 تسکتت ناهج دنک ۱ دیپ هصرع

 1 دابا مظعا

 . رد هبیصق رب, 6 a عف او و دنسب ع لاش هزنم ولیک

 هاشو ندنسارعش ناربا (ناخےلق ىلع)

 هدنسهطخ با ۳۹0 كناتس دنه)

 ۱۳۱ كنيلهدو هدنالابا لهد

 2 ناک هدنسب رع لاش و ۱
 ( تارعم )و هدنتلابا ( ر وب ) ] ظعا

 . رد هیصق ر عقاو هاتف سم هزم واک 2۲ كنب رهش

 اخ مظعا
 1" ا ۳

 هان ده ( رج ی

 نوا ندا

۹۹5 
 ۳ لک «بولوا ندنلاج ر مظاعا كراهاش رک او
 بوقارب تار خو راثآ قوح رو شال وب

 .ردشخا تافو ًالوتقم هدنح را

 ید اربک ضعي رکید اسانه هلن | ونع

 | ناخ مظعا

 ندا

 ۱ هاش مظعا

 نییعت هنکلیلاو دایآدجا هدعب و لباک ند تفرط یردب

 1 هد o رکص ندننافو كنب رد و ؛شخ وا

 . ردشعآ ثتاف و

 ہدن ساب یک لاش تاب اتعسدنه ]کشا

 ۱6۵۰ ۰ وعقاو هدنرزوا ییاچ (یسهون) ندن رلعپ ایرو
 مظعا هدیرعه نرق یجنوا رپشو .ردعماج یییاها
 11۰۰ یتایارکبطعا رددوا ا ندنفرط ناخ

 هیصق ۱۳۱و ییهیعطس ةحاسم كلهرتمولیک میرم

 قحجمربو «ردمسقن هغانس ٩ «بولوا عاج ییهیرقو

 . ردراو یسلاها هحهدایز ندن ویلم

 ۱ یرواشب مظعا

 رد راو

 نکس ه هدنغاع» و تالو دادشآ |

 كح وکر ب یزک هیحان قوم هنساص

 وا ندارعش نیرخأتم

 یناوبد رب برم «بول

۰ 

 مظعا ماما .ردعقا و هدن سیو رش لحاس كن هلح دو

 . ردهدهیصق و یسەر كن رلترضح دفینح وبا

 اعا
 : رذیدب راعسا هج ٽي وش . ردیلناروت

 درکادیپ یربو كرب نیشن كاخ دش هکره
 كرک ادیپ یرس كاخاب وچ هناد دش "ریس

 | مع
 ؛ شع وطه دنګ رات °N «بولوا ندن و وح ربهاشم و

 راسو ییلقالا یا «هلتلحر ههبطرق هدنخ را ۳۳و

 (نایلس نی فسوپ جاجا وبا )

 ۲ مظعا)ییغوا كيوب سم

 39 ۰ 0 ندنلاجر كرەكنا هح ید ( ( کوک ناخ

 1 ا ند رارعما ناتسناغفا

 اد رش لغو یع كریما ییدش
 ثتافو هدنخح رات ۱۳۸۰ . ید نقلسو یردارب كو

 | دریکلاع ندن رارادمکحناتس دنه
 ط «بولوا لیعغوا یجج وا

 17 ی زکر تلایا هند راد( سرا

 ۳ كنکو هدنل امش هرتمولیک AV كس رانب «بولوا رهش رب

 ۲ ندنسالع یربش (هبرتنس) یهدسلدا

 ي تا تک



 «هرکص 2

 نارکشهاوخ ندهدیعب راید «بوالشاپ هسب رد و هدافآ

 .یدیشمالشاب هغع البوط هنسب رد ةهقلح بداو 9

 یحاص لوط د هدناپداو رعشس "اعم ءوحم «تفل ٩

 حرش یباشک لناونع « لج » كيحاجز «بولوا

 رب لزوک هرزوا دلج ه ید كنهساج «یک ییدتبا
 یل هددقشا حرش یناوبد كنیبنتمو ؛شمزای نحر

 هدنرع رخاوا .ردشعا تنواعم هییلقالا نا نالوا

 .ردشعا تافو هد هیلیشا هدنخ را ۶ ۷۰ «بول وا یعا

 كنهف وک (نا سه ,٠ .رایلس در وا

 1۳ 0 شا
 شعشیروک با كلام نب سنا .یدیا یعاما كنتقو هدبقفو
 ندنیسا ناک .«بویغا تیاور ناسا هد

 .ردشعا لش نداشت قوح ك

 .یدیشعا تربه هیهفوک «بولوا
 اور رب رکیدو

 تافو هد ۱۸ «بوغوط هدنوک یداهش كتیسح ٩

 كپ هدنفح «هلغلوا تاذ ر فیرظو وکءهرکن .ردشعا

 .ردلوقنم رداو قوح 3

 كنعشلا لبح هک «ندرهن رب هدماش جوعا
 ند( هب رودنیع) عقاو هدن رلکنا فرش

 نوک ۶ ۰ هل ابر > نوط هب قرش لامش «بوقیح

 هنلوک (ج سم) بک ندکدتسا عطف هفاسم كل هزنبم 1

 رب رب هلعسا و ید هدنیط_بلق E .رولوا بصنم

 هدعبو هلاش ادشا هناعب هدن رق (دل) هک «ردراو
 قآ هدنلاش كناذاب قرەقآ یرعوط هب یغ بونح

 . رولیکود هربکد 3

 ج اعحو ندن رال دازآ كصاقو نن دعس | 7 1
 بلوا تاذ رب ندنلاب ر تر ی

 . ید راربد (نیعا ماج) هماج و ردا

 رعاش «بولوا ند هب اج ۰

 لجو كفدزرف رویم ) * ن, نوع
 یهود ینیدنل و هیکار كن هشیاع ترج هدنس هعق و

 یلدوامد یرد

Nهدنح رات  

 ماما تر و و دلم. هرس 1 ا

 تر تح ":رددنسابرقا تسیاح ن عرفا 8

 هتمواقمو هباقم هجر بحاص ندنفرط یضترم ترشح
 .ردشلدیا دیپش هللا هلیح یدهسیا شل زادوك

۹۹۷ 

 ۱ ن دنف رط هب واعم هدنح رات ۳۸ :بودنا باشا هلع

 ۱ عا

 ندنسابطا ریهاشم 2۳ رم ۰ ۰ ۰

 نده طا ر ر ا
 هذ هل اعم و ه دبطح .یدا تایحرب هدنناهز كاملا اب ا

 هناودم هلیضا ما كزوک بولوآ روهشم ییراپم

 رئارب هلیناونع « شانک» راد

 فا

 «بول وا رېش رب هدنسی راق وب

 رج «بولوا ربش رب قود یسیلاهاو كوي

 دتم هدر كلهرتمولیک ۳ «قرهلوا هدنرانک كروکذم

 یرلقباق قوچ رب كنسیلاها

 . ردراو یربتعم

 هدند ودح هنیک هدبغ نادوس (8883)

 هزتمولیک ۵۷۲ كنصنم یربن (رعن)و

AEهدیلاش ضع  

 .ردعقاو

 .راردنا | رحا یتراخ هاش یشید ليف هل سس هطس ۱

 هجالآ عون رب ر شلو ترش هلیعسا ( هتک ) هد ریش وب

 هحالا .رونلوا لاعا تالآو یناوآ ماطر ندح اغآ هلا

 .ردراو یرلهاکتسد دايز ن ند ۲۰۰ صوصحم هنس

۳ 
 (سوس یداو) «بولوا هلکساو هبصق رب هدنلحاس

 زکسید كننورب (ریغ) «هدنلاش تعاس ۲ كنیصنم

 تعاس ۵ تشکامو هدنسقرش بونج تعاس

 ۱۰۰۰ ىکا یسلاها .ردعفاو هدنسسع بونح

 رلیل ریکتروب هدنسب دالیم خیرات ۲۵ SIS فک

 هلیسانعم « سدقم بیلص» «قرهنلوا طض ندنف رط

 یرلکاح شک ارم هدعو ؛ششلوا هیعش (زورف هتناس)

 هدنسب رحهمرات ۱۱۸۷ .یدیشفل وا دادزتسا ندنف رط

 دج یدیس یکاح فک هلکا نایصع یسلاها

 لقن « (روداغم) یسلاها رثک او «بیرخ ندنفرط

 . ردشغل وا

 [ .هلروپ ۱ ند داغ

 نک اس هدنسشفرش لاعش شمع
 مس كا یتناسل شبح «بولوا موق

 تعحارم دن سه دام 0

 قلغاطو هدننهج بع بونح كشح |
 یثح و من هک «ردموقرب کا یی

 هکاسللرک ندزایشح راس «بولوا هدقماشاد :هدلاح

 برع یناسل كرلیشدح . ردیلق رف ك هج هینب و ايس ك رکو
 ۔دایوس كموقو «هدلاح یتیدلوا بیرقكب ه یناربعو

 یتسانمو تچماشم الصا هلا هیماس ةنسلا كناسل یرلک

 RS ی



 ل غا
 کسا لا كشح رنو .هروک هلاقحا ,ندنفیدلوا

 ند رعلاةریزح رلیشدح ییدعت هدعب «بولوا یسیلاما

 هبونحو برع یموق واغا هلزواح هنلحاس اش رفآ
 یشحو مین ؛بوایکح هرلغاطو ؛شع روکس و یرغ وط

 . رد راشعا روبحم هغماشاپ هدلاحرب

 هراتفو نیش . ردیسقنم هیدلیبق چاق رب هشاط رب رهو

 .رایدناید وپم یقاطربو تسربتب یعوح كرلن و ردق

 .هقاط (هحالف) زکلای بول وا نایتسرخ یغوح مویلا

 , ردشعا هلندا ید د ور یس

 مر 7 2 ۱ هطحر و دیس رخ بت وئح ا ۰

 ۱ OEE وأغ

 NS رفت
 رکن کیس هیس هشاط 7

 E ہ لس ه رے هر اش

 هب هغناط زوقط رلن و

1 
 ییا «بولوا رو |

 .رد وص جد یرلفدنل و ترابع ندصخ# ر ی و

 ۲ یناط یا

 ۱ | بغا
 دنوابنو ؛شعا لوز ههفوک «كرهلک هقارعربارب هلا
 .ردشلوا دیهش هدنسهعو و

 غا
 ر شم روس م کیل هدهیش ر وا وا

 نب مهار هد سل رعه 7 NAE «بول وا 2

 یشراق ۳ تلود ربا ر ا ۳ سا اس

 ؛شعا تمدح هنسبسأت كنهیسابع تلود ءبودا مایق

 ها سودا 6 تارارا» ]

 [.هل روی تمجارم

 ا لع «بول وا ندنن رح

 . ردد وج وم هدا روا ی ربق

 قلوا عبا هب هبدیسابع یافلخ (تس ی

 شا رطو سن ول عب ) هب هیش رفا رار هلثعسا ی دو

 .یدبا شلوا رومأم (هنتهج

 هدنح رات ٤۸ ١ «هلغمقیج ندهیش رفا ثعشانا هدنتفالخ

 هیج و هلاسی بلغا ندهفیلخ فرط یکلیلاو كناروا

 مهاربا ىلغوا «هلغفلوا لتق بلغا رخ ومو ؛شغل وا
 شیرارواو ؛شف وا نییعت یلاو ندنفرط دیشرلا نوراه

 سیسأت تلودرب لقسم من «بولآ هطابضنا تو

 نامز كر وصنم و لود

 ندکد روس تموکح هنس ۱۲ یسیدنک .ردشعا

 هلرهروس تموکح اقرا ید یدافحاو دالوا .هرکص

 ین ود بلغا ین
 طض ندنف رط دما كولم یرلکلم هدننامز هللا ةدايز

 یتلود بلغا ب هدنخګ رات ۲۹۲ هل وا

 -اهمو ند ها (ییعا جا رلامثج ن)

۹۹۸ 

 | ض رقنم

  برظ ساب ارط و سن و یع هی رفا 0 داوا
 هدب رلتهج

 یس رب رح

  (ایلهسنمپ ) هیلقفص «بولوا ام رفح

 1 ۱ ناورمق یت هوکح کر .یدیشعا مت

 ۱ :بولوا هدنددع ۱۱ ولم بلغا یب 0
 هدرز یراس ولح خرا و یرلعسا

 ۱ :رونلوا لاي

 ٩۹  ۱میها رب  ùبلاغا ۹۱۸

  ۲ھار نب هللا دبع ا ون 1۹1

  ۳مهاربا نب لا "هدایز ۳۰

 < مهاربا نب بلغا لاقعوبا ۳۲۳
  0بلعا نن دمت ساعبلا نبا ۳۳۹

  VNدم نب دجا میها ربا :۳

  ۷دجا نب رغصا هللا ةدايز ۳:۹
Yo. دمحا نب قیئارغلا وا ۸ 

 ٩ دجا نب هاربا ۲
  ۹مارا نب هللادبع سایعلا وا ۳۷۵۹

  ۰هلادیع نب هللا ةدايز رضم وبا ۹۰

 ر ( س لا_قع وا)

 PR ۱ ميهاربا نا ب بلغا

 نالوا یس كن ءروکذم تود :بولوا یرادمح
 هرکصند ردارب کیا هلیردپ .ردیلغ وا كبلغانب میهاربا
 لقاع «بولک هرادتقا عقوم هدنسپ رعه خیر ۳

 «عفر یلاظم ندنتکلم «هلفلوا رادسکحرب لداعو

 عفد یربرب یایقشاو ج راوخ نالوا شا جورخو
 ینیعی) هیاقض هدنخح را  ء هک ندکدشا لکو

 و ۵ ۱ ب تشدرزج (ایلیم
 ینعب ) هبرولقو یتسهعلق جاق رب كنءهروک ذم هریزج
 كنبر وطاریعی|مو رهینیطنطسق و «متف ینمسشر, تن (هربالاق
 كن هیلقص ىد هد ۲۳۱ و شا مزینم نسا ود

 یسههقهرافن یرق ی (ناریغلا نضح)و (هنایرممق)
 نروس هنس قح جوا زکلاپ .ردشاوا قفوم هتف

 «هرکص ندقدل وا قفوم هراشیا ردقو هدنتموکح تدم

 سابعلاوا غوا «بودا ثافو هدن سهدس ۹

 . ردشل وا یییشناج

 دو ون TE 1 اس و ترش
 سم وبا «هرز وا ینیدنل 1

 ندنسارما هیسابع تلودو ندنسه وع كنساسارخ

 هدنتیعم كدعسا ندم هدنتفالخ نامز لروصنم بولوا

 ققرافم نداروا كئعسا ناو ؛شلوا رومأم هب هیش رفآ

 هنکلیلا و هیش رفا یسدنک هدنح راد ۱۸ «هنرزوآ

 هرقوا یس ر كنهیضابا ندح راوخ .یدیشفلوا بصن

 ؟شقا بولغمیو «هرکص ندقدشآغوا تدمرب هلا

 ۲ ی



 هلی ماود هناحوتف میسوت یرغوط هبهچط هدعبو
 نونع ندرفسو یرکسع «هددسیا شا تعز هبغ

 برح نب نسح نالوا ا سنوت «ند رافدلوآ 6
 «بودا تدوع رارب هلیس دنک فلت وعد یبیدنک 1

 | هج هجرت بحاص قشاو ؛رلشعا طبض یاوریق
 «هدنند وع هساق ءهل رلعا یکیدک زاو ندنرفس

۹ 

 ۱ ۰ ۵ .هلکعا عوحر هنفرط E جد ENE و

 روب هندوع هسن و و بولغم رحب نسح هدنخش رات

 كناوربق ا عج شف لتیلک نسح هدعت . یدیشتا

 ندنلتف كن و . ردشُفل وا لت هجرت بح اص هد هب راحت رب

 دیشرلآ نوراهيهاربا لیغوا هرکص هنس ۶
 ۱ ندنفرط

 یتلود(بلغا یب) «قرهللوا بصن هنکلیلاو هیقرفا
 «بلغا نب يهاربا»و « بلغا »] .ردشقا سبسأت

 [.هلیرویپ تعجارم هنی مدام
 هدن ود شک ارم ینعی هداصقآ برغم ۱ تامغا

 سالطآ یعی (نرد) هک « رد هبصق رب

 ۵۰ كنب ریش شکارم «هدنکئا لاعش كنلابح هلسلس

 ییاچ (سفنا) عبات هني رېن (تفسن) هدنبونج هزمولیک
 ۱۰۰۰ بولوا یسلاها ۱۰۰۰ .ردعقاو هدنرزوا

 روبشو كوبي هدهالنسا رود لئاوا رطدوپ یردق

 تكتکلع لوا ندشیسآات تک ارم هک وا ی و

 .یدیا یتعوکح "یسرک كنتلود نیطبارمو یزک یم
 نویفارغح .یدیشمک هنیلا ك كولم هدع

 تاغا)و (نالیا تاعا) پشو «هروک هنتاور كیرع

 نریسق ییا قازوا ليم ۸ ندنرب رب هی رلبسا (هکیرو

 عابو لزوک تیاغ یسیضاراو اوه .یدیا بکر

 رب لزوک هدنرزوا كربن .یدبا قوح كي ینهچابو
 .شعارات وط ای رنک | نیشبق ره .یدیاراو ید یس وک

 .یدرونلوا تغابد نایتضم عونرب روپشم هدنراراوج
 | روهظ جد ت نداع ریهاشم ند رپشوت

 .ردشعا

 تا ها ۹
 رومآم دحق تاناربا هدتفالخ نامز )6 بت

 هلکغ د د (هیسداق) مایا ال راتریضح صاقو ندعس نالوا

 موہ) «بولوا ینوک یجنکیا e نالوا فورعم
 م . ردل وا ند(صاع م وب) و هرعص ند(ثامرا

 نزل سم نیتاشع ناری وک تربغ هدایز لا هدنا وغا

 وا) عاشو (ورع نب عاقعق) ندیا هدناموق هنسهنهب

 ت فا ۹۹۹

 رعشرپ راد هنح دم كىارش «هیلا راشم یاش ورد شک

 سوب نرزف رط صاقو ندعس «هلیتسانم قلوا شلیوس

 هه راح بابت یسدحوز كدعس «هدلاح یییدل وا

 ةيلخحم «هلیطرش كا تدوع هسح هنب ماشقا بودک

 تراسح «بوقیح ه رح نادیمو ؛شغا اجر یلیس

 ماشقا هرکص ندقدقار هدنربحیوع هلیثعا شو

 راد رخ ند و دعس ترضحو "؛شعا تد وع هنس

 رک دم مو یا وفع ےس انک هک وا

 ماود ردق هسراپ هک بول وا لئدس ك هب راح

 . ردشعآ

 ( ۷۲2۱۵ ) تاو هل رکید (ply ) Efat ت كاا

 رح 0 ) جخوداس د وخاب

 (هدن ریه یک) حق او هدنعس (اب زییل و) كراك لمح

 هدنطسسو تكنهروک ذم

 ندیشک ۰ ۰

 فورعم هلم” ( هناواه ود هرواه ) .یدا ترابع

 .ردرا و یایلرب لزوک

 Ek اوج (هیماق دوحاب) ۱ ات

 كنيصاع رو ه دیس اتو روغعش سيح

 ريازج «بولوا یرب كن ریازح
 لوا هنس شب نوا یبیلاها .ردناک

 «بولوا ناربو مویلا هک «یدیا رېش ر هدنس هیق مش تهح

 هلیعسا (قیضم ٌهعلق) یسهسعلق نالوا هدنلاح بارخ

 «قردنل وا ات ندنف رط س وقفلس رپش و . ردق ورعم

 هک «یدیشفلوا همس (ایمایآ ) هلتسن هنمسا كنسهدلاو

 رب نوح رکسع یراوس هدنحا . ردب رعم كن ون هیماخا

 ص وصحم هرکسع ءهدن راوحو و اشنا هر |تمیلعت

 e9 تا ۰ ۳ اف و «ه رز وا قلوا

 هد اراشا روهطظ .یدیشاحآ هراح رب ردنا هرادا هدام

 دا اعذد عیما لیح دل رپش و

 مو ر « هل رق جو .ردشلوا بارخ ه دع

 ید كن رلهبصق هیادفو بحا_ص راصح هرق «هعلق

 » ايماآ » ] ر (ایمایآ ) د وخاب (هیمافا) یرلع دق مسا

 [ .هلیرویب تعجارم هتسدام

 سا هدح وتف «بول وا یت

 .ردروگ ذم

 ربها شم (س رع س )

 -وا لد هب ولح 2

 e تتلو مارب یاس

 ۱ یدنفا هداتفا

 . ردیلهسورپ بول

  رد دم كل دنفا د وه می یا ده «بولوا

 یسهبرت «بودا تافو هدهسورب هدنح رات ۹۷۹

 . ردهاکترایز هد روک ذم رهس

 ه دن هیف رش تهح تنغاعس دیم زا ۱ ها

  هدنن رق اد و دح یاس لوو



 ر فا

 .ردقوحینیلابو ذیذل كب ییوص «بولوا لوک كج وک
 ل( محلا تیب) هدنیطلف (Ephrata) | هتارفا

 . ردیم دق مسا

 ۔راررکح N تاسارفا

 میرات كرلیناریا «بولوا ندنرا

 یدیفح ل(رون) ندنلغوا ج وا كن ود رف یروک هنعدق

 «ربحونم ینوروت كنودرف .یدیا یغوا ك(كنشپ)و
 هنن رزوا ك ایسارفا «هرزوا قلا یماشا كنبردب

 نوضجو ؛شقیا بولفم"یتسیدنک «كرهدیا قوس رکسع
 ءهرزواقلوا دودح طخ هدنسهرآ ناروت و ناربا یرپن

a Eلغوا كل رهمحونم هدعب . ید مشم لعاب  

 «ك رمدا قوس رکسع بایسارفا دا ( رذ ون )

 نوا زکسو ؛شقا طبض یناریا نوتبو «لتق یرذو
 تیابن .یدیشعا بارخ هللاظم عاونایاریا كلم هنس

 قیوشت كنيرلنامرهق مان (داوشک) و (نراق) رلیناریا
 و ار ا ندیارب ۸ 21 مسا رفا «بوقلاق هلی سایرو

 و (تار) ند دار تارا
 نایدادشیب كناربا 1 :اردرلشغا سالحا هتک

 نالوا هلالس یعنکیا .بولوا ضرقنم یسهلالس
 ید هدننامز 4 (سواکیک) نانلو یسعکیا كناينايک
 روپشم نامربق «ندنکیدنا زواح هناریا بایسارفا

 کشم ی (تس تک

 «بویرو هننرزوا كناروت ها رکسع ناربا لاز مس ر

 .یدیشعا بیقعتردق هنسهفای هوا كنوحج ییایسارفا

 كن هبادوس یسان یک وا (شوایس) لغوا كسواکیکءدعب

 «ینیدحاق هبایسارفآ «بول وا ریکلد ند رد هلیسازنفا

 یردارب كبایسارفا «هدلاح ینیدل وا یداماد كلونو
 مادعا ندنفرط پایسارفا هلآ اقلا ك (زویسرک)

 نروس هج ر هنس NN ناروو نارا «ندنشدنل وا

 هب راع قوج رب نالوارتاوتمو رومشم یران اتساد مویلاو

 ونک «سوط «زردوک هلا لاز مسرو ؛شاری و تیییسهر
 رلشعا كنج هلراناروت تدم لوط رلنامرمق هجن یک

 نالوا یورو هدنعلغاص یدک سواکک تیاچ .رد

 رادکح نکو «هلکغا سالجا س نارا یورسفک
 یلتیلک «هلیتلالد كنم رانامرمق نارپا راسو كلاز میسر

 ۱ شقا رارفو ور ز ییارو كرهدنا قوس رکسعرپ

 كن« همانهاش » , ردشعالتف بوت وطیایسارفا نالوا
 O یا هل 7 ظعا 3
 یراب ذخا كشواپ ی او یم مسق

۱۰۰. 

| 

 نالواشادیا طیص ندنفرط یرلخروم ءدق ناتو

 ورک «قردنلوا تاعوقو قیبطت هنح را ناربا

 ..(غایتسآ) یندكاایسارفا «هدریدقت ییدلیند (سوریک)
 1, لند تکلم نرو ناروت هدلاح و . ریلک م زال یسوا

 قارعو ناحابرذآ ۲ (لیبم) نالوا ثرایع ندمسع

 . ردنآ اصوا قالوا ی ده دق هطخ

 | هغارفا

 تاجا رم RN « هغارف «] درد با لہعتسم

 [ .هلروپ

 ما
 هارد شرع ا لح 1 3 لند رشع ۳

 عق و ۳ نوغارآ كناتاپسا

(BPhraIm)د(۸) فس و ترشح  

 طابسا «بولوا غوا یعکیا

 یطبس كن وب

 «بولوا کا س هدنشهرا رکد قا هرب ندرا

 ترضح الاشو (نیماین) و (ناد) ًابونح یرلتکلم

 3 كت راطبس (یسنم) نالوا و رکید كفسو

 .یدا یربش (کس) یک .یدیآ دودحم هلیکل ام

 د ( سم ات ماشا نسح ن س ریھکو نا)
 هذمالت كناوضرن ىلع روش بیبطو ندع یابطا
 هدنامز شويلا ربما ن لضفا «بولوا ندنس

 یودوم یسیدنک .یدیا لوغشم هلتبابط یارجا هدرصم

 .یدیا یحاص هلهاک تراهم هدبط بولوا بهذلا

 «بولوا قارم هداملا قوف هنخاسنتساو عج بتک
 «رریدنل وب رلاعنتسم وجرب هدنروص ی

 لضفا هیلاراشم .یدرربدتا خاسنتسا باتک هل رحا و

 هنس هناخثک و هعیابم ندهج رب بح اط كش وین اربما ن

۲ ِ 
 ما دا و دوش نا

 مئارفا «دقفش ندور بک ینیدلوا شا عضو

 قیلاعت » . ردشخا 7 تاک دلح ۲۰۰۰۰ هدننافو

 دلیسهعوججب رب عفا ك قلعتم هبط هلیاونع « تابرجمو
 هلاقم »و «هیدبلا لاوحالا ریلصم ین ةيبطلاة کذتلا »

 فيصلا هدلوت رک علبلا نا ىلع یساسیفلا ربرقتلا ف

 ییا هل رلناونع «هاتشلا ف رفصالا رارملاو مدلاو

 . رد راو قیلأت

 ۔وآ هرزوا تیموع ند_:ف رط رلبع

 «بولوا مسا نلیرپ و 0 جن رف 7
 ندنمسا (قنارف) هد وب ر عم كنعسا (كنر 8(

 كچ وک رب ندنسنج نامرج لصا نع «بولوا فرح
 یحزوتطو یخ رکس كموق و «نکیا

 ح هد دنع راب ع كنس ەبصق ( هغارف )



 ر فا

 هل | هسنارُف هدمالسا روهظ لئاوا ین هد دالیم نر

 هب یطس و یابوروآ نوتو طبض یی رافرط رثکا كنابنالآ
 كوي ضعب یک (نالراش) ندن رجماو «یسمروس مکح

 ندنفرط مالسا لها مماوب «هلینهح یسکک رارادنکح
 و (هسنارف) و شهلا قالطا هنقلخ رلف رطوا نوت

 كمساوب .ردشع | دلو ندن و د یرلعسا (زسنارف)

 قحا ءبولوا یوعش ید هژریلکناو هرل وییایسا

 همس ور هيس هرب رح ی 2 0

 ۱ ا

 [ .هلروپ | اقرف
 ود ۱ (اش رق ۱) كما

 و ی | هب رفا

 یاشرفآ بویعا یالطا هنسهعطق اش رفآ نوت ین وب

 رل-لامور ًائاذ .ردرل-شعا صیصخم هنمسق رب كنيلاش

 و كنهروک ذم ةعطق یمسا (اشرفآ) لصا ید هدندنع

 یتعسو و یدودح كنهیقبرفا . ىدا صوصحم هنمق
 ناوریق یزکیم «بویل وا قفتم ب ی نویفا رغج هدنقح
 هلیس هطحخ سنوت نکلای یراضم هدلاح شیدلوا

 دریازجو ندنسهیع تهج ثكنتالو برغ سلپارط
 رش تیام ك ردا دع توا نهی

 دد ٤ كدهنب رارېش هنیطنطسق ابرعو برغ سلبارط
 عب ندهقر هسا یراضعه و ؛رلشعا

 هب یمالطا طيح رحم ینعی هنبرهش هجط ندنسنهی رع
 بیصم اهد لوا رکف .ردراشتسیا كتا عیسوت ردق
 رد رابع ندنطیسو رز د و و
 كنتنالو برغ سلیارط اقر دنا و 9
 یصقا برغم هلیس هب رغ تهج كريازج و یسیقرش مسق

Eرالاف هدنجراخ یناشم تلو . 
 هدنګ رات ۲ ٩ هدنتفالخ نامز كناشع ترضح تکلعو

 «قرهنلوا مق ندنفرط (ج رس یا نیدعس ی هلادبع)

 هدنګ زا ۵ ۰ هدننامز كنه واعمو ؛ششل وا طبر هبهب رج
 هب هیف السا كلاعو طبض هلیماع ندنفرط (عغان ن هبقع)

 كنهیش رفاو ؛سیسأت ید یربش ناوربق «هلا لاخدا
 هدنشامز هیسابع تفالخ .یدیشلدا داخلا اک

 یهنس زو «بوک هنفرصت كنتلود بلغایب هیش رفا

 تعحام هنس هدام « نود اب

 | روت
 تعحارم هتسهدام «اشرف۱» هلدم ]

۱ 

 دودح 3درصد

 كرلن و و «ندقدلوا هرادا ندنف رط رلن و زوابه»

 س فا ۱۰۱
 هنههطق و ید دلا (ایلتطم بیا او
 ولم :.رط نوک وا ناسا
 . ید دمک هنیلا لک و 1 فئاوط ضعب نده راغم

 هدعد و «كت هیطاذ

 هنب رلهدام »¢ ربا رح «سلیارط «سنو « و » ۳ رب » ]

 [ .ها روی تعحارم ید

 )Ephêse, ”8٤604) سوسفا دوخ ۰

 عقاو هدنسیبرغ لحاس كنیلوطانآ ل هل"

 مسا كن ربش ع ولسایآ

 . یدیا طع رهش رب روش شغل و لا كغ ولسایا

 هدنلحاو س كنيلوطاتآ كنيرارحاهم ناتو رپش وب

 ی رغوط اهدو «ردیع دق

 «بولوا کوی كا دراربش یراقدل وا شا سیسأت

 تا

 دیعم رب E SES تیاع ص وص ۶ع هنندابع ك (هناید)

 نالوا هبانکندرق هدرپش و .یدناننمو روع

 باتا -یدا د و دعم لددعیس ا ا راو

 »بت وج یرلف دل وا شا روهظ هد رش قلا تكنرک

 نیرخأتم كناتسدنهو ناربا هلسا و 1

 كنايلع هاش ندهوفص كولم هک ءرد (ناخلع رقاب)
 هتسهطح (نکد) كن اتسدنه تولوا ندن-ارعش یرود

 هلج تدب وس . ردشعا تاق و هددانا و و «ت رعه

 نر

 ام رایتخا ی لد دوربم تسد زا

 بول وا ندتتسا رعس ناهفصا یر رکید —

 هنس ہ٥ رص لاجر تهاشدا رکذاع فلللح ر 2 اس لر

 هدهلاکنو ؛ شغل وا زب عن هلساونع ناخ ز زوم هل رهریک

 د اا لج تون وش . ردشغا تافو

 ییاج رد دنب نم نخأن ددرک کم ها وغ
 یاب فک زا یهاک هاک مرآ رب یراخ رکم

 لغوا كنيشاک رس ربم ید یرب رکید س

 تیب وس .ردشغا و راما هاکب ۳ بن لس هل بول وا

 :ردندن راعشا هلج

 درادسیم نوک ود دارم ساپ هک یسک
 تسدودب سپ و شیپ هدیشوپ هکت سیا هنهرب

 ریهاشم و ندنسا رعش له شم هد یر رکید دوو

 . رد راو یس ايسر ر ر وهشم راد هاجم .ردشغلوب

 TBE لج تد وس



 ض فا
 دوش اغوغ مرسریات یناوید منکیم
 دوشادیب یرپ نآاشاع رهبزا داش

 (یو-اهد لاک ج ( یرسفا

 تاذ رب لضاف و ع ندنحاشم

 بترو یسیونثهرب هلیاونع «ناحشرو میار» «بول وا
 : رذن دی زاعسا لح تس وش . رد را و یاود

 ار هتسشنیاپز راوید تفای ناوت هیاس

 ریهاشم ناتعش ده ) لع رم ( 0

 سوسفا

 شیارآ» هدروک ذم ناسلو هجرت اودا یناتشط

 هد ۱۲۲۱ .ردشٌغا فیلأت باتکرب هلیاونع « لفحم

 ثكنب دعس میش «بولوا ندنسابدا

 . ردشع ۱ تا و

 ۱ ناشف

 . یدنا 11 دوش

 كللا e م ندهیساب ع یافلخ

 ید رب ندک را یامما و ندشلاحر

 ندنسارعد ناتسدنه (یلع د ربم) ۳

 هر ها یو
 Io .یدیاآ E فک ]روع یسالعادحو

 : ردندن راعشا هلج هعطق وس . ردشغا تاف و هدنح رات

 دینک شریبدت فلز زا دنکیم یبارخ لد
 دینک شریجنز هناوید دنا ريم ییابو تسد

 یارعش ربهاشم (یناشاک س اباب) اب 1
 هد از كن وکاله «بوا وا ندناربا

 دانا صخا كنيس وط نیدلارمصن و ؛شفل و تایحرب

 | نوح رطاخ كناذ و .هیلا راشم مکح فلغلوا ندنس

 هدنرع رخاوا .ردشم دمر دشا لاعاب یناشاک هبوکاله

 .یدیشغ ا اوزناو تل نع رایتخا «بولوا ادیشو قشاع

 جد یسهنایکح تایعار .ردل ز وک ك یرامعتا

 : رد دهلج وا یعابر وش

 یوکم شیوخ تدلصم زج یوک مک
 یوکم شیپ دوخو دنسرن هک ی ربچ

 . ردق وح

 ذاغآ ز تنابز كي و شوڪود دنداد
 یوکم شیب کیو ونشب ود هک ی نهی

 تلم ن ادم ند اا

 0 ) لعأعنا ءادفلایبا دوم 0 لضفا

 كنبردپ «بولوا لغوا كنادفلاوا روپشم خ روم

 «هدلاح یمیدل وا هدنشاب ۲۰ هدنخ را ۷۳۲ یدننافو

 «هلک ولسهن کلسم كت رد ادا ك | رهک هرادتقا عقوم

 شا تمدخ هفراعمو مولع قرو دادو لدع یارحا

۱۰۰۲ 

 هه رات ۱۲۸۵ «بولوا ندنارادیکح

 ۱ ا هلاظم یارجا هدعب «هدهسیا
 تب رد هنرب «قردنل والقن هقشهد و «لرع هدنګ رات

 .ردشغل وا بصن (رع رغط نیدلافیس) یسهلوک

  روهال مین ات نا ) اک هابس) لضفا

 ۱ ۰یدا تاذرب عاش ندنح اشم یربش

 1 : رد دن راعشا لج تد وس

 دش تعاسیقاپرپ لد دایرف زا همان ےتشون

aمسد رد دو ردح روصای لق  

 رڪه نرق یضنکیا نوا كناتسدنه هلمساوب --
 ۲ بن تب و یراق هد تادرر ندنسارعش
 : ردندن راعشا

 تسیک ناشن نسخ تمایق بارخ ملاح

 تسدک نامزو تسرک هنتف مادک رود

 ۲ ءدن زبش دانآر دیخ تكتاتسدنه ۱ 13 دلا 1

9 
 ۴ نروستم وکح هلن ا ونع ماظن لضف

 مقوم هدنسد ر

 یه رکص ا تموکح هنس ۱ ۲ و 3 ه رادتقا

 ۱ دنسه دام « دل اوب | «| س .ردشعا تافو هدنشاب ٤ ٤

 1 [.هلیرویب تعجارم یخد
 1 یا ار او ۰ ۹
 ۴ (تادوس) ag ندلا لضفا

 وا ند رلباوب یسهتطح 0 ۰

 «هرکص ندکدروس تموکح سا س ۷ «بول

 . ردشعا تافو هدنشاب ۵۹ هدنس رک خب را ۷

 ۳ دم هلادرع وا) NS ۰ دنا ®

 داش یا وام 8 یجنرخ ندلا لض a وا

 هيء رش مولع «بولوا ا یابطاو اح ربه

 ر وهظ هد سود «یدنا یب حاص یلوطد ید ی

 شل وا یاضقلا یضاق رس.یه هدن رع زحا وا «بودیا

 : ردیپ اهجور یافیلأت .ردش۶ |تافو هدنخ را 6٩و
 یدلاتم» ۰« ضبا ینانیس نا ا هل قام حرش »

 <« قطنملا لع ف لا باتك » «« موسراو دودملا

 .« تایعا راودا باتک» ۰« طلا

 ۱ عقاو 1 اظاب اس ده رول ۰ ها

 1 نالوا عبا هب هژیاکنا بول وا 3

 . هدنغ هژنمولیک ۲۲۷ كداباردیحو هدنالود ماظن

 ر د ۵م بصق رب

 دجحا لع وبا شويلا رسا ) | لاج
 ها

 ندهیطاف وام (مساقلایا نب ل

 ۵ ۲ ء «ب وا وا یرب زو ثمساقل ایا ن دیع اربع ظفاح

A 



 عسیفرت هرازو ماقم هد رصم ES حرا

 هتفرهتف ر ءبولآ هنیلا مام یتلود روماو ؛شفلوا

 هاصشهاش ا عیفر ند هبطح ید ینیعسا كظفاح

 ا و ؛شالخاب رووا ا ا 8

 ههجوو هنس ۲ .یدیشعا سح هنیارس ىظف

 لصالایج رفا ندن راهلوک كظفاح «هرکص ندکد روس 8

 ۵۲۰ كرد اش ییارسو «لتف ندنفرط صخشرب

 .یدیشفل وا تعی ندیکی هظفاح هلاراشم هدنشرات

3 
 وا رب ندفناوط كولم و ۱

 هدنسهطخ (سویلطب) نلیند (زوبادای) مویلا بول
 (سطسفا نيا) یسیناب كتلود وب .ردشفلو نارمهح
 (ینیج هلسنب هللادبع دم وبا) نالوا روېشم هلکغد
 یدادجا «بولوا ندنرارب رب هسانکم لصانع هک «رد

 یرعه نرق یعنشب هیلایوم .یدیشعا ترعه هسلدنا
 سیسأت «بودبا لالقتسا نالعا هد ولظب هدنلئاوآ
 .ردشمروستعوکح كدهنخ را 4۸۳ تلود ییدشا

 ام هلدابع یب نروس تموکح هدهیلیشا سطفا ینب

 هطاصم هلیطسوت لروهح نا هدعب بوتلو هدناص

 هل (نونلایذ یب) نروستموکح هد هل طیلط .یدرلشما

 یلارق هلات شق نونلایذ نا بونل و هدن اعصاحم ید

 یربخا راد كسطفا ۰ هلکعا دا رسا ندسنوفلآ

 .یدیشتا بولغم یسن وفلآ رفظم نی لکوتم نالوا

 نیفشات نب فسو ندنیطدارم هدنشرا ۶۷۳ تباہ

 رارب هالوا کوت س هنس هو هو
 ا ندرادکح ح وا تا ود و .ردشعا لتقف 7

 .ردیت آ هجورب یرلتموکح تدمو یرلعما ,بولوا

۹ 

 شهر وس ۵ ۳ ه دنا دنا ( کس

SEET Sa رایت و E 

taha iE atil iha Aen aisha 

 2 لا ۰... نع هلسم ن هللادیع دم وا

 < « ٠٠۰ « هللادبع نب ركب وبا رفظم ۲
 ۸۳ 2۰۰ «  رفظم نبصقح وبا لکوتم ۳

 O و "| ناغفا ناتسن اغفآ »و « ناغفآ »] ناتسن اغفاو |ا ۰۶

 4 رو تعحا ص هنن را هدام

 نالوا یزک سم و وعفا

 EE رلب ر ت رپش هش وقفل ۱

 ۱. تعحارم 2 دف و یه » هش وقفل «[ .ردیعما ل ۱

 تبب وس «بولو ی راکفا یت | ا ٠
 رد دن راعشا دلج

 راکزور دهش زر نم ماک هک سب تست

 نتشیوخ دنخ رکشز لئوچ مروذم نوخ

 لب بول وا دبصق رب هداصفا برعم ۱ ناکفا

 ۳۶۷ .یدیا یرقم كنیانز دم ن

 دل فا ۱۰۰۳

 هب لعل هيلا یوم ره وح یدعاق كن ولع نجمه ه دنح رات

 هلکعا طبضیهبسقو» «كرهدبا قوس رکسع یشراق |
 قارحاو م ده . ردشعا

 نوطالف و نطالفا دوخا
 ناو E مظاعا (Platon) | تب نوطالفا

 كن وطسراو E كطارقس روهشم مکح «بولوا

 (هنیکا) كنانوب لوا هنس 2۳۰ نددالیم . ردید اتسآ

 .یدا لغوا ل (نوطسرا) «بوغوط هدنسهطآ

 ك (سورد وق) یعیدق رادبکح كەن 1 ندنفرط یردب

 .وس) نوناق مضاو روهشم ید ندنفرط یسهالاو و
 (نیلق وطسرآ) یمسا لصا .یدنا ندناسن  (نول

 تلالد هیانعموت ییالوط ندنتعسو كن لزوما «بولوا
 كن و نوطالفا هک «یدیشفل وا بیقلتهلیبقل (نوطالپ)ندا
 دهس دنه ع «بودا لع یایدا ادا .ردیرعم

 هب هفسلف هدعب نکیا شاد ولس هک رعاش و «صاصتخا

 .ادم تدمرب هتسرد كنناحعا هطسفس «قرهلي وق

 یغیدلوا شو تكنسهفسلق ك رل و «هرکص ندتمو

 بسک هطارقس ءهدلاح ینیدلوا هدنشاب ۲۰ «هلک رد

 كہا راشم كح ايدا هنس نوا «كرهدبا صاصتخا
 لبق كطارقس .یدیشعا هدافتسا ندنلاوقاو راکفا

 «هترزوا یادعانالوا مقاو هدنک زا 2۰۰ دریا

 ۲ ؛شلکح هه راغم رار هل راشادقرآ سرد رکید

 «ایلاتا قرهالشاب هتحایس هدعد

 .ردشع

 نان راس رد ( سواهط و (ساط ور :ا) می اب هنس هفسلف

 ه سهد و هقرب

 تکا روغاثیف مه لاتا هرات اا قحا ےس ول

 تكنسهفسلف سم ره ید هدرصم « یک یکیدتیا هدافتسا

 یرعوط هدنند وع لدیصه

 ۵ ( نوید ) یداماد كنب رادمکحاروا «بودیک هبایلمس

 یا وا و راکفاتیرح «هد هسباشل وا رهظههنتبح هداعلا ق وف

 ندنفرطكن و «قرهایغواهنصغ (سیند)رادمح هلبس

 -رط (سیرکی[) ندنراف وسلیف هقر و ؛شلئاص یکهلوک

 دالیالبق «هلتدوعهبهننآ كرلبدما دازآو هعیابمندنف
 دلیمسا ( ایمداقآ ) هدنحراخ كرہش و هدنحراا ۸

 .یدیشلوا فقاو هن رارسا

 هس رد «قردحا یبس هص وصحم هس رذم نالوا روهشع

 «2 رهداترهش تسک هدنقن زا هس ردم و هردشم رسا

 دلغمالشاب هکعا 39 نادرک اش ندنفرط ره كناتو

 « هقشد ندقدل وا یسهذمالث ی ےک (بیسوب سا) و وطس را

 هک ىد وا یسهبلط قوح رب ید ندا هتاط

 ۳۸ .ند(اتویسف 1) ها (اینتسال) یرهرومم لا



 لا

 یعکیا نال وا شف 3 ید هددسوقآ ريس هد رات

 هر ایلحس «هنس رز وأ توعد نالو غعوقو ندنفرط سید
 ا

 لوصا ك لاراشم رادمح «كرەدىا تحایس یجکیارب
ِ 90 ۰ ۰ ۰ 7 

 رومام هغا رفا هر هب اي ررط ر ییسهراداو تموکح

 «هلک رد نغح هیم هل وا ققوم اک وب تا «هددسا شلوا

 هيلا وه «ه دن رات ۳۲۲۱ و :شعا دعا نداروا

 فب دصم ح الصا یتنبب (نوب د) رک ذلافن آ هن ا(سیب د)

 هلس د هعفد وب «بوداتحایس نک وار هب هس وقا رس

 قتراو شا تدوع هب هنت آ هلفمشی زو نوت

 -وا سو >> هفلاخو نسب ردب دعب ايف «بویلربآ ندننط و

 ترهشو تبص بیک + ردق هبهحرد رب . ردشعا تاق

 نىناوق ن نیک رش ر وهج ضعي هک «یدیشعا

 نناوو هرانیتسدا نوطالفا .یدرشعا بلط تاماظن و

 روما قثرآ یسندنک 385 دایک «بوزاب

 ۳۶۷ ایو ۳۶۸ دالیملالبق .یدیشمامشیراق هب هیسایس

 وا الصا هدنرع .ردشا تافو هدنشاب ۸۲ هدنح را

 یافیلأت قوحر, كن وطالفا : قدیشماساد درج «بویه

 ۲ یاد رک اش طا رقس .یلعم یسهلج نامه «بولوا

 .ر دننشلزاب هدنن ر وص رهلاکم شلو ع وفو ه دنس

 دوخت نورفیوا » ۰: ردرز هحو ر هروک ذم تافیل

 ««نطودالوا فداظ و د وخاب نوترف) »¢ تس و ر اع

 .ارق» <« طارقس جاجچحا» «« حور دوخاب نودف »

 14 دوخاب سیتی » « ءاعسما صیاصخ دوخای لتیم

 .راب» >¢ هلم تس ایش « ¢ دوحو د واي طف وس «

 تفایض» «« تذل دوخایبلیق » «« راکفا دوحاب دینه

 نا یجکیا « C> رش تعیبط د وخأت دالا

 قاشع» عتع یوزرآ دوخاب قراپیه» «« زا« دوخاب

 سدیم راخ» ج دوخاب سحای» «« هفسلفدوخاپ

 سیسبل» ««تراسح دوخاپ سیخ ال» «عضاوت د وخاب

 6 هطسفس د وحاب سوء دی وا ) C> قلتسود د وحاب

 سایحروغ « )¢ رلیح 2 ظطرعس دوخت ساروغونارب »

 كوب ) EC تلیصف د وحاب نودم ا) بادآ ۳ د وخات

 د وحی ساديه كح وک ) نسح دوتا سایبیه

 نسکنم » ۰« هنارعاش ناجه دوخاب نو » ۰« بذک

 اھ رلیل هننآ شا نا یادف هدن ر وغآ نطو دوخاب

 تیروهج ۲ 6 ج دوخ اب نوف ويلف « ¢ هی ره

 سای رق » ۰« تعیبط دوخای سواهط » «« لداع دوخاب

 34 نو اق دوحاب سوئید « ما ت )¢ هدنش الثآ د وخان

۰4 

 ۱۳ هقشب ندرلنو .« نناوق لیذ» «« نناوق»

 ران وب «هددسیا یورم یخ دیافیلأت رکید ضعبو للاسر
 نوطالفا .ردک وکشم یرلقدل وا ندنراث آ كنوطالفا

 قالخا مرام هداعلاقوف ربارب هلیسهداهلاقوف تو

 . .ردشلوب تربش هلیبقل «یهلا» «ندنغيدلوا یحاص

 لصاح رکف رب یرغوط هدنقح یسهفسلفو رکف یدنک

 ۱ یرهاظ یرکید و یتطاب یر «هکنوح ؛ردلکشم كا
 | کلا یتسبح رب هک «یدیاراو یرکف ییا «هرزوا قلوا
 . سرد ًاتلع یتسبکیاو راجا هنسهذمالت صاوخ
 . .اظ رکشرکفییدشسا ناب الع ید هدننافیلأت_:یدردبا

 میهفت هلئازومر زکلای یتسینطاب رکف «بولوا یسیره
 هدنراث ا كنوطالفا نوعا كلوب .ردشتسیا كعا
 هراضقانت قاطربو هرارکف ضعب ریافم هنسهیموع راکفا

 ؛ترلوا تم اتو نروطالفا  .رولوا فداصت

 ۲ كنايدامو «ینفیدلوا تیهولا یماسا كنادوجوم ةناك
 یسیونعم لاثت رب كنایشا سنج ره قجآ «بولوا یناف ٠

 تافص كرالاثت وب ییدتبا هیمست الویهو «ینغیدنلوب
 هنساش تحور .یدردا ما زنلا یتغیدل وا ندهیهلا

 اید تولادعب حاورا هح داقتعا «بولوا دقتعم ید

 و هدلاح رب پذعم او دوعسم هر وک هنب رال اعفآ یک ہد

 نایلوامزلتسم یتیراتدوعسم یراهعقاو تاک رح .رارونل

 ناسنا هن «هرزوا قتلوا هرج یجکیا رب «كحاورا

 «قرهنانيا یخد هنیرک دلک هیایند اهب هرکرب هدننروص
 صوصطایلعو یرارکف شعب .یدنا لاق هسا امش

 یسشا هیصوت یک ارشا كدالواو ان هد هی دم تسایس

 م نوطالفا » اکو كنسارعش قرش .ردحورج

 شیوشت هلژوید ندب یک مستی یرلعد « نیشن

 وتوا هدنګا كيوکرب هکنوح ؛رویلک یرلیا ندنرلغا
 رکا كنوطالفا .یدیا نژود «لکد نوطالفا نار

 یرلف دل وا شلدبا هجرت هد ین ع وو یراآ

 هجرت ید هنس رک | كنب رلناسل اب وروآ یک

 كن وط الفا ود و عبط هاب اعذد یرلذتمو

 . رد را و ید رلنازای تاک لصفع هدنقح یسهفسلف

ai:ناقلاب (۷۵۱۵۵۵۱۵) |  aهدنسهرب  

 تور ندهریغص لوذ ۳ قالفا

 تاراق بول واک وب لا ویرب كنیتکلم ندا تیر

 ۱ ا و هدتسهرا یر د وط هایلابخ هلساس

 هلا هییرص و ناتسراجم اب رع «هلا ایناولسنارتو نادغب

 قلم هایامور هنب یخد فرش «هلناتسراغلب ابونج



 هنفارطا كنکلم وب ندنراتهج قرشو بوتجو نو ۲

 ناتسراغلب .هیرص قالفا كرهدا لیکشت سوف رب"

 بیرق هلیطتسمدتع هغ ندقرش .رو ربآنددش رب ودو _

0 
 برع یسارج كنهنوط .ردطاحمو دودج هلا هحریود

0 
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 ر 1% :

 شع 6۵" 4۳ هلبا ۳ ۶۲۰ «بولوا هدلکشرپ
 دن وا یو لوط Ba 2 9 ها ۲۰۳ و یلامش

 ۱/۸۰ یسیطس و ضعو 6 ۵۰ لوط «هلغل وا عفاو"

 عب رم ۷ ۵۹4۰ یسهیطس ةحاسم «بولوا هرتمولیک

 یکم .ردیشک ۳ ۱۱5 ۰۰۰ ین اهاو دوو

 یسیضا را هردن رهش شرکت نالوا یتا كنایامور

 تنسلسلس تاب راق بولوا قلغاط 0 2
 یطسو مسق (هدلاح ینیدلوا ترا ندنرلکتا

 .ردن رابع ند راهودوا عساوو ندرارباب تنم یس ونحو

 هایم «بولوا هبونح ندلامش ینالیم كننسیضا را

 هنغامرا هنوط «قرهقا یرغوط هب قرش بونح و

 «لیش :یرلدجاْساب ءبولوا قوح یرابنا .رولکود

 وب رو دهم ولاي هم ووعد ش5ا هد و ا

 درک «بولوا ید یرالوک قوحرب .رد رار ترسو "

 یرلشیق .رونلوس قلاب هلترثک هدنرللوک كرکو هدنرارهن
 خم نواب یک یشدلوا لتهش تیاخ «هدهسا 25

 یم بیرق هنعبر رب كنسیضارا .رولوا قاصص كب
 تیوطر رب رضم هت یرللوک هی رلنامروا ندا طیض

 یادغب «بولوا تنم تباع یعارب وط .راردا لصاح

 مو زوا «نوتوت «وانق «نتک «یراد < سوم هی رآ

E e 

 :رولوا لصاح هل رنک یعاونا لاء رش و هوم راس و

 یاناویحوآ «یک ینیدلوا قوح كب یاانغاو تاناویح

 قوح ك یرلنامروا .ردقوج هد یرلیرآ . ردلوب ید

 .رونلوا جارخاو عطق هتسا رڪ لتیلک «بول وا

 نوک :هویح «رقاب «ربه د «بولوا قوح ید یرلن دعم

 فشک ینیدنلو ران دعم راو و «هلح رهک «ایرهک

 .ردقوح ید یرلهجاباقو یرلوص ندعم .ردشق وا
 هح رد كج هدیا E یتثلئرب كننادراو یزوطایق

 هدیحا حاقرب اضقرهو هاضق ۱۸ قالفا .ردهد

  حانمریاسو ندتعارز هجاساب تکلم تور .ردمسقنم

 یرلهش رباف و هیلحم عیانص «بول وا ترابع ندهیعیبط
 «بول وا یرکك یدهیموع فراعم رده کی

 «ندنغیدلوا یرلکلتفح كناينغا هدیغوح كنيضارا

 یرلبهذم .رارو اشا هدلاحرب قح هنیحا ك ارق یلاها

 دل فا

 یرلناسل «بولوا یهذم مور یتعی سقودوتروا
 .ردیناسل هامور ايو هعخالوا نالواقتشم ندهجنال

 شر را (خالوا) و (جالو) یم” قالفا

 نالوا تراجع ندایامور هد و ك(نایار) بول وا

 تین رکتسع امور ندا طیض یتس هم دق تکلم (ایحاد)

 ذوخأم ندنسا ك (سوقالف) نالوا شفل و ینادناموق
 2 رلیلامو ر تقو قوح 7 تکلعو . رد ونظم یسوا

 ندا موه نر]) ایم «هرکص ندقدلا هدنلآ یطیض

 لاا ندنف رط راراناتو رللوغم ه دعب و هیشح و ما وقا

 هبایاواسنارت یعوح كنيلاها ه د ه رص وا «ب ول وا

 ترعه هش رافرط ناتو و قلدوا رآ ید یقاط رو

 ؟رخوم .راردفورعم هلیعسا (خالوا) مویلا كردا

 هبایناولسنارپ (نادغو) هلا (ورغن ودار) ندي رلاسور
 کشت تلود ییا فان اهد اعا هن رلنط و یرلن الوا شجاف

 فدا ع ییا ( قالفا) دم تار کا رد اقا
 ابو (نادغو) هلیمسا كنب راد یسیجکیا «بودیا
 اود . ردشف وا وي (اب وادل وم) هيما او

 ناطلسا و و داس ہ رص ییاح وتف ی هدنلیا مور كنه اع

 هیامع تیبا تکلع ییا و هدنامز لوا دن زباب

 للا زایتما اط رب شبا فخم هروک هنامز «قردنلآ هنتلآ
 هلیسهطساو رلسن رب رونلوا بصن ندیلاع باب ایرثک او

 دای هلیمسا (نیتکلم) ربارب یسیکیا «هلکک هوا هرادا
 ییاو اتش داف مرا 1۸0۹ تاپم .یدرروا وا

 لک اباضنا سنرپ اکرشم ی(ازوقنای) تکلع

 EE هنتر وص كلسن رر هلیعسا (اینامور) یسکیا

 تااسا رب و دود «بول وا لقعتش هلیس ه دهاعم نیل رب و

 تلودرب لقتسم فا و2 هغللا رو ید یناونع

 تعحام هد هنن راهدام «نادع» و «ایامور 21 . ردشل وا

 [. هی رویب

 | الفا
 نم رورپ زا ورس نم "هدید باز
 نمرسرب هیاس دنکفا هکدیسر نانچ

 تب وس ب وا وا ندنسا رع زرد

 : ردن دن راعشا هلج

 | ینالفإ
 كنیل وسارفغز قدر بو وا هیحات رب هدنس هيف

 .ارفعز كنغاعتسو تیالو ینومطسف
 رش تهح تكیاصد و هدنساص لو

 . رديه رق یرازاب الفا عقاو هدنف رش هزم ولیک ۵ ۰

 ۔اضو هح زود كنغاخس لو هده ر وک ذم تیالو چسب

 .ردراو یخد نامروا كوي رب هلعما وب هدنس



 و فا

 تان اکر غف ترضح «بولوا ند هبا ۱ افا
 ندنسیدنک .ردسیلدازآ ل مدنفا(ملص)

 یسلهازآ كندلس ما .ردلوقتم هشرش ثیداحا ضع

 اج ید (ممفا دهیکفوا) --. ردیورم ید ینیدلوا
 همالسسا هددم رکم دم لوا ندن ریه «بولوا ندهن

 ندنمالسا اسا ما قلوا هلوک یک و ؛شط

 افجو روج نیکر شم «ییالوط
 وبا حثا) ابو (سبعقلا ىبا نب علفا)

 . رد ورم جد ښی دنلوب تاذ ر ند هاڪ هلیعما (سیعفل |

 ( میسر نب تا هولادبع ی) یخابا |

 ىسەقا طظ هيضارا كحراوخ حلف

 ندبلغا

 قوح ك ندسو طط

E 

 ق ‹«هح ورخ هدهیش رفا «بول و ۳ ندنساس ور

 یسهدرک اب كباغا ن درج سابعلا وا

 رادکح سلدنا ةافاکم کوب و ؛شعا قارحا ییرهش
 ى شما راند كي زو ندنفرط یس وما

 E سخ رط ولفا 2 ] = ھ ا
 ندنف رطرلپیع ه (سوخراب

 تعحایم هنسهدام « س وح را دواب « | . ردجما نلیر و

 ۱ .هب رویپ

 مشر كوپ هد هبنیم را ۱ ان وغولفا

 ا تم قوحر هدنفا طا

 (هیس 1 نالوا

 . رویدنا رک ذ یوج توقاب یغیدنلو رد رق لويو

 E (دم ن مھاربا ےس ۳ 2لا وبا) | لیلف

 ندنسایداو ارزو ۳۳ كن هبط رق

 یدادحاو «ندنلسن كصاقو ییا ن دعس «بولوا

 .یدیا ندنس هب رق (هاليلفا)ایو (لیلفا)تماش لصا نع

 هدسلدنا .یدیا ید رف كنب رصع هدنایداو تغلو و

 كبللاب نئکم ءبولوا یا داتسا كنب رللعم تادا

 دیقن و هدرایخاو راعشا ظفح .یدیشلواید یربزو

 هدنح راا ۲ :یدا یب حاص هما تراپم هداراآ

 ردها تافو هد ٤٤١ «بوغوط

 و بیطخ یدق ناو ( Ephore ) روفا

 ۳۰ ۰دالبلا لبق «بولوا ندرلخ روم

 ۲۰۰و ؛شعوط هدن ربش (هموق) كن(ایلوسا) هدنخ رات

 .یدا یدرکاش كنارقوسا .ردشعا تافو ه دن رات

 سن و ولب ینیدلوا شم زای «بوولوا د وج وم ی راهبطخ
 ضعب کلا ید كن راث یسهریزج هبش هروم ینعب

 .ردشلجب هنلو یر رقف

 .« راظن » یعی (0۲۵۲۵۵) ۱

 ۵ هدنسهطخ هبراپسا یکسا كيات وب

۱۰۰۹ 

 | هلعساو

 د E بعتم سلجمرب بک 3

 ایفا رادکح «هنسارجا و عضو كناماظن و

 ".یدراردا تراظن هتکلع لاوحا راسو هتناکرحو

 ا شيا هلا ارآ قافناو ءرونلوا باختنا هنس رب رانو
 نالوا یولاق عضاو كت هبرایسا یساجو .یدراروروک

 ٣ ندا سپسأت (سوخروقیل) رومشم

 | زا یددا هوقآ سال | لبقع( ور
 ٠ .رددودعم ندنسامکح كنيلهاج مایا

 كنم و (دوا)ینیدلل وب بوسنم و قاعتم هتعن و ظعو

E)یراعشا قوح ر هدنقح یرهب رام عقاو  

 .یدریشیراق خد یسیدنک هبهروک ذم تابرام .ردراو
 ا لح هعطو وس

 نرق دعب انرق سانلا تولب

 لاق و لیق یذ ريغ را ملف
 "الوه دشا بوطخلاف را ملو
 لاجرلا حادا عم نم بعصا و

 ًارط اسیشالا ةرارم تقذو
 لا وسلا نم ا یش و

 هراسو ۱ رویش راقا 9

 هر سس وو سبوس را سالم س ۳ 1 اش »] ۱ والسور اقا

 ۱ [ .هلیرویپ تعجارم هنب رلهدام
 ۱ تعحارم هتسودام € رودآوقا «] یا

 ِ | ر
 0 وچ

u )Maitre Eckart DE:ندنسالع ù ` 
 rs hp ۲ تراقا

 ۲ ۰ «بولوا ندابهر هفاطو

 هفوصتو ؛شعوط هدغروپسازبسا هدنسب دالیم حرا

 ۳۱7 ضعب ریاغم ههیارصن دیاقفع قرهلوا قاعتم

 شل وا مکح هتمادسعا ندتنفرط اباد نوید زای

 تانو هد ۱۳۲۹ لوا ندنسارجا محو «هددسیا
 .ردشفل وا ینا . ردشعا

WW (Eekartshausen)) ۰۰۶۱ ۱۰ 

 11 0 اهساراقا
 هد ۱۸۰۳ و ؛شعوط هده رپواب هدنسبدالیم خشرات
 لا » و ینیلاترب هدنقح ماع تقلخ .ردشعا تافو

 یاتکر قلعتم هدحو هلیاونع « صاخ قشعو

 رد دراو

 نا ربا (Bobatane) نیا د وحی ۱ افا

 اديه «بولوا یرېشر كوي, كم دق

KE SEIR I N SG N 
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 ۱ ۲ هروک هلاشحا یاوقا .یدیا یتخبا كنیرارادکح



 ناو .ردمسا نیرو هرپش و ندنفرط یرلخرو

 نددالیم ربش وب «هروک هدتیاور كنبرلخ روم مدق
 سیسات نددفرط (؟دیفج) سسود لوا ۷ 1

 كخایتسا هدنش را ۰۱۱ دالیلا لبق .رد شنل

 حا (؟كایسارفا)

 یراربش نالوا هدهج رد وا تارا
 تٽراغو طیض ندنف رط ند و 29 6 دس

 رایکفلس نالوا یرلفلخ كنو «هركص ندقدلوا

 یرب رب هروک هشاور .یدیشق وا بیرخ ندنفرط

 طاع هلزوس ید قرداوا تکو ندنربرو دلت لا
 روهشم صوصحم هنندابع شن وک ینعب ك ره .یدنا»

 تعحامهنسهدام 6 ناده »] .یداراو یتدیدبعم را

 [.هلرویب
 هل و دلا شش ناخ لع نسحم هلودلا لاقا

 تداعس باو ن ناخ لع دج ا

 «بولوایربخا رادهح فو کل هدناتسدنه نع
 هزاصح فلک رت هراریلکنا ینکلم هدنش رات ۷

 ماع .ردشمتا رارما هلتداسبع ییرع ةیقن «بولیکح

 رب هلیاونع « كنرف لابقا» «بول وا تاذر بیداو

 طبض ندنفرط ورک کیا

 «بول وا ¡ ندن را رادکح ن ES | ناخ لاب ۱ اقا (قلغتءاش زوربف ن ناخ رفظ ن)
Veهلکعا بولغم شاخ تربصذ هدنس رحه جرات  

 داییحاص نام هد ۰ ۸ و شا ا یی لهد

 . ردشفلوا لتق هده راع ییدتآ

 رب روهشم هدنبرق كندمرکم کم ۱ هناوحقا

 رکید كى رعلا ةريزج «بولوا عقوم

 ینیدنلوپ عضاوم ضعب هلا وب یخد هدنرم ضعب
 زد و

 .د رازو زیرا و ee ۱ نوفا

 : ردن دن رپ كن رایونثم تیب وش
 نون دہ رامش نشلک نارد

 نوزفا دوب ليل فلز راتز

 بول وا ندنسا رعس ریهاشم نارب

 ىدا زشت و یسدق

 هباوب و سکی  «ندشدلوا مدآ رب سس 8
 ۔دوح هروک هتياور

 رد دی راعشا هلج ت ٽي وس . ردشعا رع راما هدلاح رپ

 ۱ ضعب «بوڵوا ندنسارعش ناتسدنه

TEL Wy 

۱1۰۷ E 
 تسیک ۀتسکش لد ناشورخ هقان یاپب

 دنام یک سرج یادصب ادص نیا هک

 7 رونه هنب دم ها دم رکم 0

 : بو اوا عاطرب €

 .ردراو اهد عاط رب رکید

 وا ند هبا

 هکم تول یمیع سلاح نب عرقا

 ترصح ریارب هلتعاج رب ندیم 5 لواندنعف كن هم رکم

 هدنعسا( (رعسا) هدست

 هل اوذ ضعبإ نده اعک «بواک هتیدزپ (علص) هللا لوس ر ۱

۱ 
۱ 

 ترضح .یدر )لک هناعا هرکص ندنارعاشم ضع

 هدنحوتف راسباو قارع هدم ددیلو ن دلاخ

 ندنفرط یماع ی هلادبع ارخ ومو ؛شفلو رضاح

 و
 رفا

 ديه هدناح روح كرد ردن وک اا

 LES تولوا ندد اڪ : :
 .ردشخا تافو هدهلمر هدن رلتفالخ نامز ك

 هاب رلعسا (یرافغ عرقا)و (یربج هللادبع نب ع رقا)
 .رد ورم یییدنلو تاذ ییا ند ها یجد

 | مرق
 . ردل وقنم هم رش

 ندنف رط رلب رع هنسهرب رج درک ۹ 2

 -ه دام ( لر / . ردعسا نایرب و ا

 [ .هایرویپ تعجارم هنس
 كنس هبص ) صوق ) هدرهد دوعص ۱

 هيف رش تهح كليو هدنف رط تسوا

 هم دق هينا قوح كى هدنفا رطا بول وا دبصذ رب و درس

 -اصت (یعارخ دیز ن بس دنزا دبع وبا)

 ثیداحا ضعب ندد «بولوا ندهب

 دلرصق یتبم هبسو و «رد راو هقیئثع را او یرهارخ

 ردت وا ریست (رصقا) «هرزوا قلوا یلق مع

 ۳ ۰ ۱ مگ
 ندهم اهاو ند ها ۱ واتس ن |

 فرت «ب واک ههللا لوسر دزب رار هاب | ا ق

 ۱ ( سمنقا) صاققا ا نیرو اهدا
 یسم هدرهم دیعص سهعد

 . رد هبصق هدن زا وح |

 9 ام هب هفن ۲ هدام ] سهفقا دوخای | ۳
 .هل روپ تعح



 و قا

 جا كن رهش هتدس هداصقا برغم ۱ هاقا

 0 یادا «نواوآ صفر هدنفرط 1 ۲
 .ردیسار طقسم كنیمالقا ناطلس ی دم

 كح وک رب ندنلاعا هطات ع هدسلدنا | شواقآ
 سابعلاّوبا) ندنیتدم ءنول وا هبصق

 :ردسار طقسم كن (یشولقا مساق نب دجا

 كنەنحات رق هدسن ول ( ءاییلقا ) دوخاي | هبیقا
 هد رګ لحاسو هد: سرش بونح هم

 هبصق رب یکسا .ردهبصق رب هدنرزوا كنه ر عفا و

 یرادکح الس لوا نرق جوا نددالیم «بولوا

 داشم هربس یقومو «سیسأت ندنفرط ( لقوتاغآ)

 ( سیپسآ ) هلیسانعم رس هدینان و ناسل ءندنغیدلوا

 هال كمسا و رایلامور هدعب .یدیشاوا هيمس

 مسا هک «ردرلشغا همست هلیمسا (اییلق) نالوا یفدازنم

 مکحم كن هبصق وب یوج تواب . ردیف رخ كلوب ید ع

 .روبدا ر کد یتغیدل و | یبهعلق رب

 هم صق ۳ هدنب رد ر تطصا ol س راق دیلفا

 .روبدنا ر ۳ یوج توقاي یغیدلو ۱ ۰«

 تعحام ای بوده ¢ سدیلق وا /

 [. روي
 و (هبرب تكا هل ملا

 سيق
 | شیت

 توقای .ردیسأر طقسم كناوذ قوجر, ندع یالع

 هلط یلط اب
 رهاشم ا «a صقر ندنلاعا

 4 رلکن رف هد ره نرق ی یی هدننامز یدنک یوجب

 هدنس رعه حرا 0۰ یتغیدنل و هدنلا

 ندنفرط نیطبام 0 یتهتلآ یر ارکح هلات دق

 (61۵5 سلقوا) م ويلا

 .ردراو یسلاها ۲۰۰۰ بول وا هیس

2 

 .زویدا نایب

 ردا ب واغم هدهبصۆ ول

 ند هاڪ (یعداو ثتراح ن ور# ىلع

 .یدیشلوا ن کس هد دن وک «بولو

 .هیصق (طفو) هد بهم ديعص اف د وخاب

 . ردل وقنم راف رش تی دح ضعي ندتس دنگآ

 ی اقا
 . رد هبصق رب عقا و هدهفاسم كلن وکرب ندنس

 (-Ecuador, E رونافا دوخاب £
1 : ۱ 
 .«اوتسا طخ » ۳ quateur) رودا ود

 تیر وهج ۳ ED ا لامش كند ونجح یاشرمآ

 جوا ینیدل وا بول وا
 اوتسا لح هک < ر دید ع ب واح یعب یر كتلود

 وا هس هلا و «هلکمک ندنتسوا كنسلاش مسق

 شاربآ كنت روهج (ایبمول وق)

 . ردا

۱۰۰۸ 

 ۱ . رودآوقا س .یسهحاسم و دودح «ییفود

 وا هدلکش رب بیرق هلیطتسم دنع هغ ندقرش ییر

 Lily اتش ۱ یایهولوق) الات ول

 «هلیتروهج (ورپ) ًابونج «هلیخل روط ربع
 ضع ۳ .ردطاعو دودحم هل ربک طيح رح

 1 ۱۳ ها ۷۲و «ییونح ضع o ص۷ ها یامش

 هونحندلامش بول وا دن هدنسهرآ بغ لوط ۰

 ۱ ندفرشو هزنمولک ٩۰۰ ابرق یمظعا ضع نالوا

 هد یس هیعطس هحاسم و ؛ ید ییا كن و ی وط نالوا هع

 ید ا

4 ۳ 

 مات هتیروهج وب .ردهزتم ولیک میرم ۳ )۵

  یتدیس هیعطس حاسم كنسهیلاخ ریازح (سوغادالاغ)
VIEW۱ .ردەزام وليك عبرم  

 | مىق كرودآوقا - .یرلغاط «یسیعیبط لکش

 وا ترابعندعساو یارک رب قلنامرواوزود یسیقرش

 کی لاح هاا (دنآ) هسیا هدنسغ مسق «بول

 و .رولوا دم یرعوط هبونح ندلاش هرزوا لوق

 ۳ لک ۷۰۰ تیاببو ۱۷۶ الدرح لاس لود ییا
 زاروا هدنروص ر یزاوتم ناه هدهفاسم تال هرم

 ٠ عفنرم هدنتعسو اک ۱6 تیابئو ۱۰ هد وان

 ۳۰۰۰ یسیطسو عافترا هک «رویلوا لصاح یداورپ
 ۱ .یسیطس و عاش را كن ريص یکهدنفرط قرش

 ید یسطسو عافترا كنيکهدنتهح برغو ۸

 ۱۱۰۰ اب رقت ندداو کهدن له رآ بول واهزبم 6 ۷
 . قوح ك هسیا یرهورذ تكسک و .راردکسکو هزم

 . ترابع ندرلغاط ران یقاط رب كرلت و

 .هورذو .ردروتسم هلراق هدنروص یعاد یسیزثک او
 | یرلکسکو بلا .ردهدنعافت را هرنم 6۵۰۰ ییجل آلا كرل
 ۲ هزم ۱۱۶ «بولوا یاشذ شا لبح (هزاروبهس)

 ` (یسقا وتو-ف) هدهجرد یصنکیا .ردراو یعافترا
 افترا «بولوا یعاط (هبمایاق) هل ران اکرب (ااستنآ)و

 هدهحرد یجشجوا .ردبرق ههرلم ۰ یرلع

 اشنیس) «(وقروا اراس) هل رلغاط (راتل )و (۱رینیلیا)

 ؛بولوا یرلناکر (یاهناس)و ( هناناغنال) ۰( آوغال
 | كرلناک رب و .ردراو یرلعاقت را هدایزندهزم ۰

 ۰ رده زبم

 بول وا

 و راشتآ هدنروص قحهلوا ریکنا تشهد یسیضعب

 ` يرافدلوا هدنتل | كناوتسا طخ بول وا هدکء روکس

 ۱ و رلشنآ هلنروص و ,هدیولوا روتسم هلراق «هدلاح

 و .ردبا لصاح هرظنم رب بیر كي یرلغروکس
 ۱ ع و رهو وروق «هلیسح یرلعافن را «یرلکنا ك رلغاط



 و

 - وا هیعس (سوماراپ) هجناځ «بولوا یاخ ندنالوسح
 باخ كنسهلسلس دنا ] :راردنا لیکشت وار 9
 «ںولوا دنع ردق ہرح لحاس نامه یرلکتا ندنتهح

 یخ یرعوط هیلخاد یارح ید ندنفرط قرش
 . رالاص رالوق ضهو «رنازوا

 کیا یواسم ربغ یکلع رودآوقا س .یراپنا

 نالوا هدنبغ كنسهلساس دنآ .:بولوا مسقنم هیت

۱۰۰۹ 

1 

۱ 
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 | طيح رحم OE یم

 ید رح «بول وا عفاو هات تورا یسالطآ

 نالواهدنف رط ریش کی ءروک دم هل
 لثم ید هکلبو ك نربسق رکید هک « هتسا یمسق

Eبو وا 1 هنس هلام یسالطا طيح رع  

 رح دهدنلخاد یسهضوح تنيظع رہ  (نوزاما)

 یرادجلٌشاب رهن یدب و ود هریک طيح
 ۔وغ) ء(سنوش) «(سادلا رعسا) هل! (ارعم) ناقآ هد هيل

 . ردب رهن (سیموت) ناقآ هده ونج دودحو (لیک ایآ
 تیرفهنسهب ون دودح كتکلم كنغامربا (نوزامآ)

 هنلوق مان (نوینارام) ناقآ هدنغاریوط (ور) قرهلوا

 بول وا یربن (وبان) یکویب كا هسیا كرارهن نلیک ود
 ۔اھجا كنب رام ( وشرآوقآ)و (هقوق) «(یاراروق)

 هدنتهج ییونج بع كلوب .رولوا لصاح ندع

 «(هرکی)و (هزاتسا) (اوروم) «( وغایتاس)

 یرربن (روبای)و (اسیا) ید هدنتهح یا قرشو
 «هلنایرح هقرش بونح ندی غ لاعشیسهلجح یقرهقآ

 قرش لا .راروایک ود ها روم (نوُیارام) روک ذم

 -ودح (ایلیزارب ) هسیا یربن (سپاو) ناریآ ینیدودح
 ناشوا رکذ . رول وا بصنم هنم رپ (ورغن و ر) هدید

 یرلیاچ قوح رب كرودآوقا ءرزوا قلوا عبا وا

 .ردراو ید

 رودآوقا س .یریازح «یرازفروک و لورب «یللحاس
RULESیو كنلحاس نالوا هدربک طی رح  

 «(وقسحارف ناس) «بولوا هرتمولیک ۸۵۰ ًایرقت
 «ینورب چوا هلیرلعما (افنلا هتناس) و (وجت رول ناس)
 «یرلنایلو یوققوح رب هدن رحم راسو هدن رایصنم كرار

 .روکرب كوي هلیمسا (لیکایاوغ) هدنس هییونج تهجو
 یوا یراجاحو یوق قول رب ک .ردراو یرف
 هک ناو شر نالوا ساک تکا وا

 1 دودح :

 بول وا یرلهطآ ماط رب بیرف هلحاس .رویللو

 هدن رفروک ( لک ایاوغ) روک ذم کو كا كرلنوب

 یا مسق هسیا كنسهیونج |

 و قا

 (راق تنس) هدننوئح كنو : رد هظا (ان وی )

 هل رلمسا (هیالپال) هدنسید راق كن ورب (وھ زول ناس) و

 روداوقا بونلو هدقیحا . رد راو اهد هطآ ییا

 یریازح (سوغاالاغ) نالوا هدنفرصت تم كش روهج

 ؛(ماهناش) «(دوه)و كوب رب هلا وب
 هطآ كح وک جاق رب هاب رلعما هریاسو (ناعو) «

 تعح ارم 2 نود دام » سوفا الاغ « | رد و ند

 هسا

 ] . هل روچ

 هحاوهو ملقا یتکلع روداوا سس یساوهو چک

 رح هلیس ۳۳ (دنآ)یسیح رب «بولوا مسقنم همش جوا ۱

 هرس زی « ی | رانال واه دنس ه رآ یس الطاطیحم

 هد یسیجتچ وا « رال ع عفت م نالوا هدنسه را ین ربص ییاتادس

 ردد هد ودح ایلی زا رب هدنف رط قمش كنهروک ذم ی

 . رددعساو راظقا نالوادتم

 یسهیلاعش تهح كنمس یحرب نالوا بیرق هلحاس
 ترابع ندرلهیو حاط قاط رب روتس هلامروا
 رعایت ید یاب ما وا

 .ردوروقو قلعوق

 یک وه روی یرکیدو قلقاروق یرب .هدنهح و

 قلقاروسق «بولوا مولعم مسوم ییا «هرزوا قلوا

 دز
 هدایز لا .ردا ماود ردق هس ام ندل وا نوناک د

 یم وم روشای و هیات نیمشت ندناریزخ

 EEE كاو «ترامیآ ینیدغای روعي

 هد رارب نالوا قعلآ «هلخفل و ها كنا وتسا طح

 «هعقدلاغوح یس لاها هد هسا لکد ۳ كي 1

 9 كاسا قحهلوا بجاوم ی خحالصا تنساو

 ا

 عض رم نالوا EAE | لوق کیا LAS دنآ

 مقاطرب تبنم خاص هتعارزو قیشیراق هلموق یداو

 هدنروص یاد تد یساوه «بولوا ترابع ندیضا را
 نوکسمو رو كأ تکلع «هلغل وا لدتعم و نیس

 هلرېش ( وتیک ) نالوا یزکرم «بولوا یسارو یتهج
 كناروب .ردهدمس وب یسلج كنیرارېش كوي راس
 ۲۰۳ لا ۱:۳ یرلوا دارفیتناتس یارب هجرد
 ی ندنلوصو e 9 و ۸...

r ۳قیرشب راق سارا » 
 . رد راشعا لیکشت یتسیلاها ییدعش

 1٤



 و قا

 یک وا نالوا هدنسهیفرش تج كنساسلسدن ۲

 رب عساو «ردنرابع ندنبظعا مىق كتکلع هک , یمسق
 شم همروک هطااب «بولوا ترابع ندر هووا حاط

 هایم كتمجو .ردروتسم هلرلنامروا زسنایاب زرسدح

 یتغاریا نوزامآ بولوا قوج كب یرابناو یسهبراج
 ردق هنکنا كنسهلسلسدن | ات ندیسالطآ طبحم رح

 ۱ ته> ول .راروب و اع قحەلوا حاص ار مس

 . ردقامص یساوه .ردیااخنامه نالا

 رودآوقا rE . یتورب عیاند یاتاویحو تالوصح

 كا یک ہ دنس ەض وح یعامرا نوزامآو هدا یکم

 هل راق هدنروص یماد اتش لات ندررپ نو

 فلتعردق هب هج راو هنب رهورذ قوت وص نالوا روتسم

 کوا ید الوضع «ندنشدلوا عاج یییضارا یلاوه

yyهدایز  e 

 «یدنه رغ E ایون یاو کت

 ت ید ها کا (ه وهمق «لاقت روب «سانانآ «وق و

 رص عاوناو یرلحاغآ هنیف هنیق رده رلحاغآ

 وا جارخا لیلف ۶ رح 9 قسحآ «بول وا قوح ید

 بول وا قوح ید یرلن وم تم یذ

 سهم و هب رآ هلیعا ونا كادش . ردهدکم دریلشنا یس را

 ۰ ردهدفقف

 دتعشو كنلضارا یسلاها.قح ۱. رولوا لصاح ید

 عیانصو نونف بواوا لب ارپ هلغل وازآ ك 2

 یسهیابنا هو كنپضارا «ندنفیدلوا یرک كب ید

 لوصا ن الا تعارز «بویمهنل وا هدافتسا هدنتاسن

 لامها هدیعاسم ع و رهو .هدقفوا ارحا هرزوا هعد

 .هدنا لباقت هنالاخدا تاجارخا اع وا زوم یارتو

 یرل-حاغآ دود ارتخا هد رتلایا ضم

 لزوک هدنلحاوسو «هدقلرا-ةیح كا «بولی ربدشبتس

 دو نا

 . ردهدقفل و کج وب نمرقرب

 ا زسا «تا < ریعیص جاساپ یسدهتس تاناویح

 یانغا «بولوا ترابع ندنااویح لوقنم ندا وروآ

 . ردق وح جد

 هب (ور) سار كيب نوا زرکس یونس «بولیرب دشت

 9 . رول وا جارخا

 تابا ویح ص وصح داش رمآ رونل وا رعد (اعایلا) و

 ۱ (راغای) نده و تاناورح . رونل و ید سن وم

 «لا ویح ناید (رییان) ها نالو عو ر نانل وا رابع

 هراعتساو ذخا تاریبعتو تاگ قوحرب ندهطوییاپسا

 ۱ ریغیص قوح كب اا ( ایول (

 ۱ (امال) «(نوه و) هد رام ا

 و وق هرق عون رب میسج هدنرهورذ كنسهلسلسدن آ

 "هلتقو رازوکوا قوج رب دن راهطآ (سوغابالاغ) .رولل و
 "یرلقدلوا شریک هنلاح یاب «قرهنلوا لقن ندابوروآ
 .رد هرزوا ترثک یخد رلبکرم ینابی یک

 . «نولآ «بولیروکیراهزیر نوتلآ هدنراوص دزربب
 , رلرمرم عاونا و هلج رک «دروکوک «ریقاب «شموک

 . «بولوا هدقفلوا جارخا یزآ كب ید هسروینل و

 شوک و هدننیح (وان) هلیتلایا ( همار ا5 ) نوا

 . روولپ راقیح هد راراوح (دقن ؛وق)و (س کوزآ )

 ۱ تنسداسطسدیآ بس .یرابهذم و تیسنج «یسیلاها

 ۳ لو ا تولوا لک اتس دش دیرش تربج

 ۲ تبدلوا باس ا هیشسو ةیلضا لاها نالوا

 ۱۰۰۶ ۵۰ کلی یسلاسها كرودآوقا «هدلاح

 . : لر دمه هفنص ترد رلن و «بولوا ترابعندس وفن

 . شقاندم «یدافحادرال ویناپسا نالوایرلص اف كتکلم

 ارت ز شفلوا لقن نداش رفآ «دیلصا لاها نالوا
 یعش رب بول وا مسقنم هحوا ید رلزلم . رازلم

 «د رایعز هل رال وی ایسا یر (كرلبلافیمآ هل رال وین اسا

 دارد دل وتم ا اا در لات را .هدیرب
 مداپ یرارادسقم «بولوا زلم یبطعا مس كنيلاما

 9۰ ۰۰۰ قحاآ هدلاح ینیدلوا هدايز ندن ویلم
 . یک قنص ناکداز رلویاپسا نالوا هدنرادفم

 ٠ .رددنلا كران وب ها دکلمو هیسایس ر وما ,بونیک

 هن رای دنک هیلصا لاها «هدهساآ هل ویامسا نیک نال

 ا ا اا اوشک )نالوا صوصخ
 مولا ىلع ء؛ندنغيدلوا ندرلنوب رايج دخ هلرلاآ

 یناسل (آوشیک ) ناسل یراک دن رکو ا لوا كا ك راقج وح

 رک قحش آ . رارینرکوا هرکص يهوي اپسا «بواوا

 و ا اوشک یسجویاپسا

 . هتکلعو ید یسهطویناپسا كرودآوقا بلغلوا شا

 ۱۱۱۱۱ ره ودآوفا لدا ودوار .ردصوصح
 زو حاق رب نالوا دوح وم کلم نوتب «بولوا ۳

 هنب و ندنکلام رکید كناشمآ ىع وح ید كنينحا

  ممقنم هسنج ییا هیلصا لا سخت لوسسا

 هد رکنا غو هدنرزوا كنسهلساسدن ۲ «بولوا



 و قا ۱۰۱ و قا

 شفل وب یادم هعقدل وا ل وا نک را ا 1

 هنیدادع یسنح زلف «قرهشب راق هل ریخح زو را ویناپسا _

 . ردشلاف فاصو صلاخ ید یرلقاط ربو ؛شلوا لخاد ۲

 هنغام ربا نوزامآ هدنسهیفرش تج كن سهلساسدنآ 8

 راو هدنحا درنامروا هدرانک درابا عبا

 بوسنم هتسنح رب رکید كنس هیلصا "یلاها اشمآ هسا "

 هلابق نوح ریو فّورعم هلیمسا (اناسیتنا) «بولوا
 یوع نيد .رارواثاب هدتیشحو لاح رو لرد

 هدتیشح و لاح كنهیلصا لاها زکلای «بولوا كلکیلوتت
 .راردعبأت هنیرلتبد یکسا یرلنالوا شلاق

 ییرومج رودآوقا س .یراهبصقو رهش «ینایسق

 نوش شا و کف «بول وا مسقنم هاا ۷ ۱

 درادبصق و ربش نالوا یر م كرکو 2راثلابا رک

 :رولوا رکذ ریز هجورب یرلسوفن رادقم هاهو
 یتشنلاها ۶ ۱و سا تلایا

 2 ناقل وت ۲۹ FAF ىشراق 7

 ۳ EN o Y1 هروبابیا

 ES وتيک ٤ اشنیشیپ

 1 هغنوقاتال A۰ ‘TA نوثل

 E ET ۷۹ ۲۰ ۰ وهآروغنوت

 E هبماب ور 3۰. ۲ وزارویهش

 را و ۳۱۳۷ را ول وب

 تک وب وهایاب ۳۲ سوير

 10 ۸0۰ هتنایروا
 ۰.۰.۰ لیک ایاوغ qo ۹ ساباوغ

 SEET 5 TAS یپانام

 ۳۰۰۰  سادلا رسا ۱۱ ۷ سادلارعما

 و هلامام ۳۱۱۹۰۹ وروا

 عن نت :۳ ۵ سئوغوزآ

 ی هقئوق ۴۹ یآوزآ

 ۳۰ سوعاپ الاغ

 1۰۰1 ا

 ییروپج رودآوقا س .یتموکح «یسهرادالوصا
 سب رر نانلوا باخعنا ندنفرط یلاها هلتدم هنس ترد |

 او هيج راخ .هیلخاد یرو یا سر رب هلا روج "

 قلا یرظا هیلام هدیرب «هیرصو هپ رح یرب «هعف
 ندنفرط الکو تنیهرب بک رم ندیشک جوا «هرزوا

 نالوا یماضعا ییا ندتلایا رہ «بونلوا هرادا "

 ینوعبمرب نوحما یشک ۳۰۰۰۰ رو ینایعا ساجر و

 هدنروهج نک .ردراو ید قاثوعبم سلجم رب نالوا |

 -رهش (هقنس وق) 9 (لک اوغ) هلزک و یربیع هکر 4

٩ 
 و

 یقاطرب كرلنوبو ؟راردیوسنم هنموق (اوشیک ) نالوا "

 هدن مش لک او روکذم و «قانیتسا هل رز هدنرا

 . ردراو یتراحت دهم هدرب

 .اصفوتادراو .  یسدب رح وه رب هوق :یسهیلام

 زکاسع .ردقنارف نویام ٩ اس رقت یسهبونس فر

 ۵۰ و یحشوط ۱۰۹۰ «هدای ۳۳۲۰ یسهفظوم

 ید یسهیلمرکاسع «بولواترابع ندندارفا یراوس

 روباط ٩ و یحوط رواط ۲ «هدای رواط ۸

 هل روباو ۲ زکلای یه رخ هوق .ردبکم ندیراوس

 . رد رابع ندهشاط ۰

 هدرودآوقا ےک .یراتختو میانصو فراصم

 هدرپش ( وتک ) ) اذه عم «بول وا یرک كىز ونه ف راعم

 بتکمرب «یرلبتکم قوقحو هیبط ررب هئوتفلا رادرب

 نوت + ردراو یسایمداقآ هد.سش عیانصرب و عیانص

 «بولوا ۵۲ هیادتبا بتاکم نالوا دوحوم هدنکلم

 كنه روکذم باکم .ردراو ینادرکاش ۰

 .ردص وصحم هناا ی ۱۱۰6 و روک ذر یس ۲

 ندیک ندایاپسا «نکیا هدنلا كناياسا تکلع و

 ع و ره هدنکلع لخاد هاب دصقم قلو جاور هعتما

 یلالقتسا «یک ینیدلوا شفلوب عونم یداثک هق رباف

 «ندنف دمت روق ندش روشو ه راغلخ اد یخدیله ارق

 زب کیا هدوتیک زکلای «بولوا یرک كب هيلع میانص

 د دیلصا لاها .روینلوب ینهقرباف هخ وجرب و
 مک و رازي ابق ضعب هرلهاکتسد ص وصع د ناکا

 (لیکایآ و غ)هچلشا یتراح .راردنا لاعا رلیشیک ابعو

 دیرحما قح آ بوللوا رد دلیس هطساو یس هلکسا

 یرال ویرمدو ناصقنو یرکكب یرالوی نالوا یرغوط
 .ردی رک حد ا «ندنغیدلوا زآ ك

 اشرمآ یتکلع رودآوقا س .یسهیح رات لاوحا

 ندنراطقا شل و ندم كا لوا ندفشك كنس هعطق

 نوکسم هلیلئابق ضعب كنموق (آودیک ) «بولوا

 یراقدلوا فورعم هلیمسا (اقنبا) یرارادهحورپ .یدیا

 «رلیدا نو رعم هسا( ونک ) ید رلیکدرودآوقا 0

 دیمن هلمسا وب ینبم هبسوب ید ربش نالوا یرازکمو
 (هراق) لوا هنس ۵۰۰ ندنفشک كناشمآ . ردشمل وا

 كرهیلیرلیا یرعوط هیوتیک ندلحاوس موقرپ هدنعما
 تکلع و لوا تقو زا ندفشک و ؛ شا طبض یکم

 كناشرمآ .یدیشفل وا چ ندنفرط یرړااقنبا كنورپ

 ماطر هدنخ رات ۱۹۳۱ كدالیم هرکص ندنفشک



 ب لا

 نداروا «بوشانیهنعقوم (لیک اوغ) رال وین اپسایرسم
 (وتیک ) هرکص هنس جوا «هلزواحت یرغوط هبیرحا
 لتف ییغوح كنديلصا یلاهاو «طبض ید ییرپش

 ندننارع راثآ كنسهعدق لاها .ردرلشعا فلتو

 د مز هللا هينا ضعب یک مربدلاق فبصق فعلق دیعم

 ندونو رقاب هنرزوا راجا تیق یذ راسو

 لکیهرب ندنوئلاو رامسر یرظط دا تاح هلن الا لورعم

 كناياپسا امر تکلموب هدنح رات ۱۵۳ .ردشفل و

 و یی ورک هیات و
 دن را ۱۸۱۱ .یدیشقو عبا هنت و دخ (ايل)

 هسرزوا یسالیتسا ندنفرط رازسنارف كناپاپسا

 ند لا یسهراس تاکلقس یهداشمآ كتلود و

 لالقتسا نالعا ید یسیلاها رودآ وقا ءیک ینیدقبح

 رک هتررط هر زوج فتا
 كج هلي هدا هرادا هلی روهج و ییرلیدنک یدنک لاها

 قوح كي «ند راقدلوا شما ندمتو قرت هدهحرد

  ردراشل وا راجود هباصم عاوناو ءراداسف لخاد

 ایمول وق «كرهشل ربهلبا الئثو زنوو هطان عکیهد ۹

 -رشغ | لیکشت تیروهج رب كزنشم هلیما یتیروهج

 یر نشو وا ی توپ رپآ هه ۱۸۳۰ هو

 هدنن روص تیروهجر لقتسم هنشاپ یدنک رودآوقا

 . ردهدقفل وا هرادا

 E ها فا ره کیم رب رج ۷
 E روفا

 د

 .ردیسا كنعص نالوا

 ته> كل رعلا ةر رح هدتیلهاج نامز
 تر

 ۱ تا
 E كنسىلاھا قرط ماش هيس هيل ام ۱ 0

 .یدیا مص ر یر دشا تد

 ندنارامعم و ا رع ربهاشم كناهفصا ۱ ی

 : زدن دنرامشا هلج تس وش «بولوا

 دور دایر و نشد دوش دلاخ رک

 دراد یدرکز اب هک یوشن لفاغ

 رک
 ءاهسا لج تس وس «بولوا لاک ر ی راهم هد ونه

 ندنسارعش ناتسدنه (-- ازربم)

 هردنشماشای هددانا تلود «فولوا

2 

 A مجد ارت سود مهذک تمادن

 دنک عرکلا زاوا ما هوت تسکش

 رد دن راعشا هلج تي وش «بول ۳

۱۰۱۲ 

 هوا لرد یک . یک

 داریسخترب اجزا دیآ لصو رک هک

 | ابا رکا

 |دوپ کا
 .هللروي

 ۷۰. و عقاو هدن رزوا كناچ ر ند رلعب ات یار

 هدرک ا كهاش رک ا هجرتلا یئآ .ردعماج ییاها

 . ردیس

 تربکا
۰ 

 ندنرارا دیکح ہر اکا (86۲) ۱
 را کل توا

 شقا لکشت هلیمان « هعبس هفتم تاموکح » ینعی (ایه

 «نکیا ندناسن یرادیکح كنب رب ندرلتموکح نالوا

 ۇس ك (قیزیر) نالوا شا طبض ینئوروم

 ؛شقا اجا هننای كنالراش «نوحا قات روق ند دصق

 ثافو (قیرزنپ ر) م وی هد ګرا ۷۹۹ كدالیفو

 ؛شفبناط رادمکح ءبودا تد وع ههزلکنا «هلکعا

 مج هنتلآ یکح یدنک ییهعبس تاموکح روک ذمو
 AT ی ییمات یرادمح هژنکنا «هلکشا

 ۱ . ردشعا ثافو هد رات

 دم ندلا لالح لضفلا وا

 i ۳ ۱ هاش رکا
 ك راب نالوا ندنسهلالس كاکنلرو# «بولوا ندنرا

 TUR .ردیلغوا كهاش نوامهو یورو

 ینیدل واهدنشاب ۱6 ءهدنح را ٩۱۳ «بوغ وط هدنسپ
 رب هداعلاقوفو ؛شعا سولج هنئوروم تح ,هدلاح

 هدن راف رطضم» كنکل ام «كرهرىس وک رادتقاو توارد

 «هرکص ندکدتا نکست یراداسف نالوا شعا روهظ
 «هلطبضیجد ییکلام دنس و رشک فاکس «تارحوک

 راهملق و راهبصقو رهش قوچربو «عیسون یلیخ ی
 هداعلاقوف ینواکذ ا نییزب ی دنه دالب «هلسیسات

 یکم رکو ا یتقیقحو تکحو رس كنایدا ةفاک «بولوا
 هنایداراسو نایتسرخ «ودنه «سوجم .هلکعا قام

 ۔ودنهو یيەيند و «كرەدىا عج الع قوح رب بوسنم

 ریدتبا هجر هن یسراف ناسل ینیراهعدق هيدا بتک كال

 « همان رک ۱» (لضفلاونا) نانلوب یمظعا ر زو .ردشم

 شمزاپ نخ رات رب لیکم كنهجرت بحاص هلیناونع
 لاوحا كناتسدنه هل ما كنسيدن نڪ “یک ینیدل وا

 تعحارم هنسدام » ها « |

 هدنسهیلاش تهج كناتسدنه

  «بولوا هبصق رب هدننلایا دابآهلا

 ۱ (هنج) و هد وح قرش هزم ولک ۳ ۲ ۵, تن (هرک ا)



 . OTNو ۹

  1۹ر كا

 دی

 ۔اونع « یرکانیآ» هدنفحیبهیقیتسناتسا و هيفا رغج

 فیلأت یخد رثا رب ربتعمو لوبقم هلتیاغو لکم هلی
 هللابقاو تمشح لاک هنس ۵۱ هاش رکا .ردشعا

 تافو هدنح را ۱۰۱6 .هرکص ندکدروس تنطاس

 نفد هدنسهبرق (هردنکس) هدنراوج هرکا «بودا

 ملس نالوا قلخو یلغوا هنیرزوا یرازنمو ؛شفلوا
 .ردشل ریدب اب هب ر رب عنصمو ك ویب ندنفرط ریکناهج هاش

 .e 2 ا ندلا نعم یصنلا وا 4 ٠
 . ردیلغوا كلاع هاش ءبولوأ ندروع ةلالسو ندنک

 «هدنش را ۱۲ ۲۱ «بوغوط هدنس رحه مرا ۳

 هنن وروم تخم هدیلهد «هدلاح ینیدلوا هدناب ۸

 هرکس ندکدروس تموکح هتس ۳۲و ءسولح

 اه اش ترنم مت# ۱
 ردابم نالوا لخو لغوا .ردشفلوا نفد هدنسهبرت

 .ردیربخا رادعح كنهلالش و یناث هاش

 درت يال هک ندنسا رعس ناتسدنه
 هرذ » هلاو درو ؛شفل و تایح ر هدنرخاوا یرعه

 . ردشقارب یونثمر هلیاونع «دیشروخو

 ۔ایس ربهاشم كج وسا )Ek۲8( ۳ غربکا

NTN ISE | "جرات  

 .ردشعا تافو هد۱۷ ۸و «شوط هدنسبدالیم

 .ردشقتا ثافو هد ۳۴

 ینحاغآ یاج «بودا تحایس هعفد حیاقرپ هنیحو دنه

 ها همانتح امتس رو نه لاک ندنیح ثتاذ و ادتسا

 تاک هدنل و هیص و ی یشآ یشراق هنتلع تحح

 : راهم زاب

 | لثکا
 . ردشماتعاعش راث آ زارباو شغل وی رضاح هد هیسداقلا

 .ردیاذ و ندا لتقو ربسا یهاش ناخ رف

 رک
 (نیص ن مک ۱ سس . ردل وقنم هشرش ثیداحا ضعب

 .ردراو اهد تاذرب رکید ند هبا هدنمسا

  EEغ ریلتخف ) كنەرواب ) کا

 كل هزنم ولیک ۲ ۰ ۰ «ك ره رک هناتسهح فان اع هدنتل ایا

 .رولیک ود هنغامربا (هبلا) «هرکص ندنایرج

 )8 اک دادش ن دز ی ا

 93 ا «بولوا ند هبا

 یبا ن دوخایو نوج نب یزعلادبع)
 هدنقح «بولوا ندا (نوجلا

 هدانانآ )Eger, Eg2( اک | دوخاب

۱۰۳ 

۱ 

۱ 

 د لا

 هعفجو (180۲, ظ7) ارکا دوخای 2 رکا

 یزکر م اضق هدب ات بهح ( ((۵ظ) بش

 ۔ارپ)و هدنرانک كره نالوا یمانه «بولوا رېشرب
PETIT۱۳ ۰  

 AL ددعتم «یساسیلک رر لزوک «یسیلاها

 یناماک سا

 اج - .ردشفل وا مده ددوام غرا ۱۷۰۸

 هجراجم ید كنب ربش ؤالرا ایو یرکا عقاو هدناتسر
 نر کا

 ت درج تو هنت | ر ورکا و رنغآ_یس لیج تان ا 3
 «بولوا هم 5 یزا ص ۱ا-صو 2

 ںالوا ES ا هردو یک TY كنهي و

 نال وا یسهلکساو هدنفرش هزنم ەل ۰ كن هت راپسا

 «قردل وا هدنل ی هرو لک NIS كن هیلاطنآ

 «هدش ونح یاب ره نا و ر كوي نالوا اته

ON ONES o۲ هلا لاش ضع  RAN 

 ه . ردعقا و هد

 . رد راو یراداباق هدنراوحو یی دعم

 .ردعقاو هدنعاشرا هزنم ٩۰۰ و هدیقرش لوط

 هسردم رب هلیفیرش عماج ج چ وا کیا «ی دل اه ۳ ۰

 هبدش ر رب .یسهناضتکرب یواح یدلح ۷۸ < ی

 لورد درد راد ید افشا بتاکم چاق رو یتکم

 یرهرب كئاذ چ قر نذمارک :ابلواو دا هیصق

 (یس) و (نایح) هدنسیش راق كنهبصقو . رددوحوم
 هلا لاها نایتسرخ «بووا هطا یا هی رلسا

 تبغا جس دیج یساضق ردرکا + . ارد وکبسم

 هل راب «بولوا اضفر مساو «قرهل وا عقاو هدنن ونجح

 هی رق 1٩ ریار هلرلهیجان روک ذمو یییرلهیحات ولوا و
 .ردعماج یلاها ۲۰ ۰۰ ًاعجو یدبصق ۲ هلا
 یداو رادلوصحو تنه «بولوا قلغاط یسضارا

 «یراد ءدب رآ «یادغب یئالصاح .ردقوح یخدیراربابو

 نویفآ هلابوبح راسو ماسیس «قاچرو «رصم
 .ابع ندنعا ونا روا و ربس و ه ویه و نوت ون شاخ

 ناف هلا زیوح «الا «موزوا صو صل الع .ردنر

 ۱۷ «عماج ۳۲ هداصق نورد . ردقوح یزو راق و

 . ردد وح وه اسلک ۲ :هسردم ۲ لجسم

 دو | لوک ورک
 كگ ب وق بول وا ند 1

 كوي لا س هعط

 هن ودح نرز اش . ردعفا و رها او یعاعس ليج ثنت الو

 «بولوا هرتنولیک ۳۰ رقت لوط نالوا یرعوط
 هب روا رد در هزم ول يڪ ۱ ۵ هاب ۷ یط ع



 ر لا

 لوک «هلغمازوا نورب ررب ندلحاس ییا هدنرلفرط
 یرغفصا مسق نالاق هدلامش «بوربآ همس کیا الوط

 قلغاط یا رطا .ردفورعم ید هلیعسا (یلوک ناربوخ)

 یرلعقوم لزوک ضعب اشامت نایاش «بولوا ناتسکنسو

 بول وا یغایآ كل وکوب .ردراو یخدیرایوک روو
 یاچ جاق رب ندفارطا .رویفآ هف رط رب جھ ییوص

 ینیلاب و ذیذل ییوص .رارولوا بصنم هلوک «بولک
 ترش اس هریک | هد و یه دقت
 .رویل و یراهبنصق (هلراب) نالوا یزکرم هیحا ید

 ما
 هفاسف كلن وک ۵ هدندنسکیاو 3

 وب یوک هبنشحع» رج و «یغی دل وا دبصق را مقاو هد

 .رودنا 6 یوح ت وقاب یتفبدل روق رازات هد هیصق

 ا ليم 0 ۱ ٤

 راد | عقاو ہد ع ل ت

 (لباب جرب) و (دورمن سصق) هک «ردهلق رب ندهقیتع
 یسهراد كنساسا تولوا فورعم ید هلی رلعا
 .ردمدق ۱ ۲۵ یعافراو ۰

 | هزکا
 اس تر عي عاص ترپب (هنج) ندنرلعبات یعام

 ۲۷۲ هدنسیقرش یونح لیم ۱۲ ۵ كنيلهد یدنلح

 هدیقرشلوط ۷۰۹۶۱ ۲۹ A ضرع
 ۰۰ ند رم یاذحو

(Ag Ta ) ا رش كويدا كناتس دنه 

 ر . ردعقا و هدنعام را هزه ۲

 ر را كنک هن طح A تب وا وا

۱۰۹ 

 و رد قجآ «بولوا عساو كب رېن هدنکوا

 ر لا رهش «هلغعمل راط لمح و لی

 عرز رپ هلیتقو هک «رلاق قله رآ رب كلهرنم زوب نکس

 ید |

 اربخا وحبا ریهطت
 نالوا هدنلاح بارخ مویلا .ردشفلوا عتم یعرز مجرب

 ٩ چ لوط هو رېن هلیتفو كرېش ندنروس یکسا

 .دس رویلیشالک ۲ ینیدلوا شلوب هرنمولیک ۵ یضعو
 یطوح كرارب یهدنلخاد روس هدنوک ینوک و ءهد

 الس رېشوب .ردشلوجوک یلیخ رېش «بولوا شو
 «سبسأت ندنفرط هاش رک !روپشت ندنرا رادم> هب روپت

 هدننامز یرافلخو هیلاراشم ءقرنلوا ذاخشا تخیایو

 ساوه دل رمش .هدهسدرردا

 ۱ نییزب و راعا هل راث 1 راسو عماوجو دح اسم قوح كب

 هرک | هدم بونلوا همس دابآرک | ادا

 قوح ك یسلاها هدرلتقو وا .ردشملوب ترش هيما

 ۰ یدیش وا

 ENCE تارا ندبا روهظ هدعب «بولوا

OO es 
 ۔ادقم ۱۰۰۰۰۰ مویلا .بوتوط زوب هقرت «هرکص

 زود ردق هننای رب ندنای رب كرهش .ردشلوا غلاب هنر ۱

 هل رلەجقاب قوح رب هدنرانک كرېنو یعاقوس رب عساوو

 1 (لع جا) رو لاا ك رای آ . ردرا و یرلکشوک

 ۱ هک 0 ۳ مسج نانلوا ریبعت

RN نود N Eur: كرەلىدىأ سپس» 

 هاش رک | هلفیرش عماج نانلوا ریبعت (دجس عماج)

 عماج (دهسم رد) نالوا یسهدرک انب
 ها نایاش هرکذ ید ییارس كناهعهاشو یسهبرت كن

 رب هاب | 6 حاقرب ررملکنا , ردن د هعنصم و هیطع

 هناتممتب هدرب هلیسهراد هقناب رو یغانوق تموکح
 . رد رشغا هوالع

 قود «بولوا هاب رب ةلیعسا ( عابهمار ) هدنفرط

 E یهاتس و

 كن رهش (والرا) عمقا و 7 یرکا

 وا یسا لیختسم هددیافع ز
 .:ردذ وام ا كرېش و هحراحم «بول

 هدنح را ۱۰۰۵ یرلتضح ثلا ناخ دج ناطلس

 دلیناونع یحاف یرکا .هلکعا متف یمکعتسم ریش وب
 گر تلابا نکیا هد هی مع "هرادا .ردرلشاو ترپش

 كافو ناو طخ « قتل وص «نیدکس وا

 هددنسهدام « ٌوالرا » ] .یدیا عبا اک وب یر اس

 1 هل روپ تعحارم

 | هتل یرکا

 بوک شا كشالو هو ص وڈ

 اغلب هک «ردیاچ رب و رنغاعس ۱ 2 یرکا

 هونج بغ «هللاعب ندرلغاط يهدندودح ناتسر

 ندنحما یسهبصق هقناب یرکاو «قردقآ یغ وط

 ۷۰ اش ملا قش ییساضق هقنلب یرکا «كرەک
 عطق هفاسم كلءرتسولبک

 .رولیک ود هنب رې (انیجحم) ندن رلعپات
  هبعس ناقلب هح وڌ

 اغ اطر ندر یتاط وص یرکا
 یے وط + ینیع بودح ندیفرش لاش هدن راوح هيف وص

 ثعحاأرم هنسهدام « هقنلب »]

 [ .هلبروپ

 3 (سولبرا) یم دق مسا .رولوا 5

ON 

 ROE ضط ندک دتا

hoi din a hE Deine Sain ahmi ahen dimam anaes us 



 عاط ییا یسیرغوط اهدو

 ارم هنسهدام « تارارا»]

Eنو روپ كنبروس  

 رغ لامش كرہش «بولوا
 هدنشءرآ یسهلکسا یارسناوآ هیس و هب ردا هدنتهج .

 رر E ریش و كنتالو هي وق هما

 .ردراو یخد رق 1

ESزر و لوق یرکا فا هیاعتتسا  E 
 كنماما یسوع يشع الم ناک هدنراوح وق یرکا "

 یرکا «بودیا تافو هدنحشرا ۱۱۹ .یدا لغو "

 .ردراو خد یراعشا ضعب .ردنوفدم هدنحراخ وپق

E :دیهاتوک كنتالو ی  
 دیحات عا هنساضفو قاحس 3

 هزنم ولیک ۷ ۰ كنهیها وک «بولوا هبصق رب ا ۱

 ءقیرهل وا هدنبونح هزبم ولیک ۰ كن هسور و هدنن ع 3

 كن رہن سونا رطاو هدنکنا قرش كغاط نالوا یانبه "

 «یسهسردم ۳ ؛ییرشعماج ۳ . ردعقأو هدنتهح برع 3

 .هجلبا ه یردلوا قیسیآ یتسوا یسکیاو ماج یچوا "
 زوکیرک ا بس

 ندا لیکشت یتساضق رک رم كنغاجس هيهات وک یسهیحات

 هدنتهح یاش برغ كناول ؛بولوا یرب كنهیحا ۸
 یدرآ غاط ًاللش «شکو ربش ی افرشو ناک ۱

 ان كحروا ید ًابونح «هناخماش اع «لناشواطو

 عماج یهرق 1۱ هیحا و . ردطاحمو دودحم هاب را هیح

 یسلاها ۲۳ «هرزواقلوا بسم یسهلج «بول وا

 «یناج ۷ ىا ه «یاکد ۳۲۲ «ینهاخ ۰

 ۲۷۲۱۹۱ یسیضارا .زدراویتکم ۵ ۵ و یماج ۷

  Êرد راو یسلاها ردق ی .

 «غاب عود ۱۸۱۷۲۸ هلیسهعرزم تابوبح عود

 نویفآ هللا هعونتم تابوبح «بووا ترابع نداع
 -دیحانزکرم .رولوا لصاح یعاونا كره ربسو هویمو
 ۔ه دلج ارما مداد هیح ان هقشب ندهحلیآ 5 یون ٩

 روا یغاط زوکیرک | .رددوجوم هچلیا ٤ عفا هب

 هتخم ندنرلجاغآ ماچ كوپ «بولوا روتسسم هلرلنام ۰"
 ناو وا عطق هثسارک رباسو

د (ایشاراعت) یی دق ممآ مگا و .ردعقاو
 Es ر

E ۱ه (عابرا ھ  

 ۱ ره مود ۳۱۵و ناتسوو هاب مود ۱ ۹۹۸

 س الا ۱۰۹6
 ناک هدننونح كنهسنارف ( ۸۱۶ ) 1

 یزک م اضق هدنت)ایا K Ler نور »

 ES ( ند رلعب ات یعام را دور «بولوا رېش ر

 تسراب و هدنلامش هزنم ولیک ۲۹ كنايلس رام هدر زوا

VVردعقاو هدنسبقرش بونح هزام وایک  . GL 

 کم «ینونفلاراد «یسیلاها

 «یسهناخهزوم لکم «یسهیلع تیعج جاقر «یرلبتکم

۰ 

 د لعام راسو ییانیص ت

 ھا «یرلفاق وس لزوکو عساو ءیسهاعنک ۸ كوي

 ‹ىراەقىرباف د دعتم «یرلهاکح رفت حرفم « یسهشا

 یرهجلباقو ینراج تاشیاقلعتم هبءهرباس و یغای نوتیز
 هلیبس یراهجاباق هدننامز رلیلامور ریش وب

 نیلسم ةارع هدنسهرص یحف كسلدنا «بونل وا سیسأت
 .رد راو

 ندنفرط لترام لراش هدع .یدیشق وا مت ندنف رط

 نم رلت وق (هسنوو ر) تقولیخرب «قرهنلوا دادزنسا

 .ردشعا نا رع بک هدهرصواو شش و ی رقه

 .ردراو د i ۳ هد هسنا رف هلعسا و

 كنهسنارف (11611۸1>) | یمط یا

 دو 3 «۵ ددنهح تبع

 هطآ كحوک رب هدنفیحآ هزم ولیک ۷ تن صنم ى

 , مککسم 3 یسیلاعا ۶ ۳۲ ۰ کلات ءبولوا

 .ردرا و یرانف ر و

)Kanthus(کا كا كعدق نا و  
 «بولوا ند رخ روم یکسا ۱

 كتهر وکذم تکلعو *شماشات ه دنتهپح ندی یتع (ادیل)

 یسهرقف چاق رب زکلای كح راتو . ردشمزای یت راترب

 . ردشلجب هل وب

tl 4یرکم كنخ اس اهدنن 0 با یا ۱ ا 0  
 دو رد لر و دم ۱ ول و هست

 یس هعلق رب

 دنک دره ویو كن رب (نشا) عقاو هدنن رق یسهیقرش

 ریشو .ردیعدق منا كنسهبیصق (كن وک ) عقاو هدنر

 4(؟وضک ) سوربک ر وشم ی ناربا

 تفو نو كب یش راق

 وا ê ندنفرط هلا یومو ؛شعا تمواقم

 ندنا نایرح هدنعاعس هناطلس علق س . یدیشغ

 ی احم هلم رک كالو هنردا هاب رب (شردنم)
 ۔رد (قناسک ۱) یعدق مسا د كنس بصق (دیعلسا)

 ردنا یکشا (Xanthippe) | شاكا

 روهشم .تولوا ندنراراد "| بش

 نالوا یش راق هرلیل هب راپسا رب نت 1( سیلشرپ )



 س كا
 س .ردشعا ترش بسک و تعاجش زاربا هدرلهب راح

 هک «یدنا راو اهد رادرسرب لهراپسا هدعسا وب

 امور هایت «بو رک هنتمدخ ك رلیلح ات راق هل رحا

 . یدیشع | بولغم یاس ولغر) ندن راراد رس

 | هشاسکا
 ییدهجور كطا رتس

 روش

 «ب ول وا

(Xanthippeمکح  

 بذعم لیخ یپیلا راشم مکح ءهلغملوا ترس اط

 فساو نزح قوح ك هنمادعا قح او شا

 . یدیشم راس وک

 ( نوود ) هدهزیلکنا ( ١ ۱ ) Exeter ک

 «بولوا رهشر یزکم كنغلت وق

 .ردعقاو هدنسیونج بغ هزم واک ۲۵۸ كنهدنول

 «یرادش راف زب «یناهل لزوک «یسلاها ۰

 . ردراو یماسیلک رپ یکساو یتراج كوب
 هدنن ونج كلا اسا (25۵1۵9) ۱ یا

 ۵۰ كسیداقو هدنتلایا سداق 4

 رهشرب عقاو هدنسیقرش لاهش هزمواک ۲ کس
 هلیعسا (شییش) هدنامز هیمالسا تم و «بولوا

 ءاتسیلک ددعتع «یسلاسها ۳۲۰۰۰ .یدیا قورعم

 هد راوح كرېشوب

 را
 رات ٩۳ .رد(ایحر اتسآ) یم

 كشردور هد رپشو دایز نب قراط هدنسپ رعه

LES Eنام دحف كسلدنا یهلکعا م زنم  

 سن وفلآ هد نګ را ۳ ا

 .ردراو یسهاخهنسح و زمسانم

 .راقیچ بارش عون ییا روپشم تیاف

 دق مسا «بول وا رش

 لص ندنف رط

 .ردشبقیح ندنیلسم یدایا «قردنلوا

(Xerxès)ا ر | سسکر سکا ناب و هلعما وب  

 اه وا رکذ یشک یا ندن را رادمهح يدق نارا

 لغو
 ۱۳ كد هنگ رات ۷ ۲ ندنحم را ۶ ۸ ۵ دالیلا لبق «بول وا

 2 راد دنفسا ییعب) ثكسو واد ی رب یسخ رب

 یرصمالال وا شا نایصعو شم روس تم وکح هیدن

 نبرد یشراق هاو «هرکص ندک دا طض ندیکب

 .اطاس علقو ورا قوس یک ۱ ۳۰ 29 رکسع هدادز

 دلیا مور ینیرکسع «یرهروق یرپوکرب هدنزاغو هيب
 «ك ره رب دل د ید نخ زر زورونا یک کید رک

 یایلاست و او دو ام هلا 9 ار و شماری یتساغ ود

 ندن ویلم 9 ایوک هلدی دحش ی رفس ینیدل وا

 | .- رپس هناو هبه كنان وب اڪ ندق دلا هتعاطأ ترا

 ا ۱۰۱۹

  هدنزاغو(لیومرت)قح او ؛بیرضو طبض یخد نیر
 3 ۲ ۰ ه ه < هد هب را یکیلسشا یشداق ° (سادین وئل)

SEE(هنیمالالس) یجد یساغن ود هدعب و شل ربق 18  

 كح وکر هل ريتاب :دنک وا یسهطآ (یرول وق) ی

 نالاق هدا ویو ؛ شاق هیلو طانآ «( بوش هب یک

oes €ینیدل وا بولغم هنس یسربا کف ۳ ۰ و  

 ندنفرط یطباسض مان (ناودرا) ید یسدنک یک

 ۳ دعل ابم هدننایا ور وب كن رخ روم ناب وب .شغ وا لتقف

 وغ را 0 ا نارا درت ةهبش يدلوا
 دلمسا وب «هقتشپ ندقدغلوا ثحم الصا نده راع
 .ردلکد روک ذم ید ینیدلوا لغوا رب دل رایدنفسا

 هلیبقل (تسد زارد) و هلیمسا (نمہ رشد را) كرایدنفسا

 یرلخ روم نانو هدو «بولوا ییضوا رب قورعم
 (ربخ ورفام) و هلیمسا (نوغ سکس قارا ) هدند-نع

 . نالوا هدنمسا (هوریش) ندرلیاساس .ردفورعم هلیبقل

 2 شعءد (سسرسکا) یرلخ روم ناتو هرارادمح

 شقل و و دلیجسا (د ورمش) هد كنون «ندن رلذدل وا

 هما هبوربش رند اتم اس «هدهسرویلک مزال ی وا

 . رویغلوت رادمکحرب چ

 (۵ ریش د رآ ینعی) كسسکرسقانرآ یحرب یسیجکیا
 سولع هد ارت 4۱۶ دالبلا لف «تولوآ لغوا
 ندنف رط (؟) نایدغ وس يردار هرکص هنسرو شا

 ردشفل وا لو .

(Aix - La Chapelle) 

 تار ا | لباشال سا
 ب وئح هزتم وایک 9 ك دن ول و) هدنتل ادا کە دنن رع

 ۷ ۶۰۰۰ «بولوا ریش رب یزکیم تلایا عقاو هدنسیبغ
 6 روهشم شغل وا ا ندنفرط نال را «یسل اها

 تاتو «ییانسص تتکم < یسهینا E راسو ی”

 قلعتم هریمد هللا هراس هشقا و هخوح « یسدادعا

 هدنراوحو یرلهش رب اف هراس و هنکیا «تاوداو ل

 .ردراو یرلهجاباف كيلح و دروکوک روہشم كب

 كرمهاشم راسو كونوا یجچوا «كیالراش روپشم

 - امز كرلیلامور رهش و .ردهدرپش و ید یرارازم

 نال راس ه دجد «قردنلوا سیسأت هلیبس یرهجاباق هد

 لر . یدیسشهوا ذانعا تیا و میسوت ندنفرط

 ه دس .یدرردا ج وتن هد رېش و رار روطارءا تقو

 , لقثسم

 قالا ههیسورپ تیابنو

 طیضندنف رط هسنارف قلهرارب «بولوا شرب

 ۰ ردشع وا



۱ 

eb,روش 2۳ نو دود  
 الت |

 كنفارطا «بولواقوحیرلوشراج و عماجو «یتخیدل وا

 وو «یفیدللو طاح هلناعورزم و هاو غاب ید

 القا نت تلاش نجلا وا ءیوج توقا یتغیدل وا

 .رودا تیاور

 تكعدق نات وب (2160000200) ۱ نافونسکاا

 وا نر یکسا كا

 رهش (نوفول وق) كنيل وطاا لوا هنس ٩۱۷ نددالیم

 «یرهشالوط یبایلاتباو ایلهس هدعبو ؟؛شغوط هدنیدق
 (الا) كنايلاتا تاتو, م
 هفسلفرر صوص# هندنک .یدیشعا نطوت هدن رپش

 ثرابع ند رهوح رب یانناک نوت «بودبا داحا یهذم

 رب «كرهرب و ینا هلا هی یصا رهوج و و «ردیادع
 راکفا قاط رب هدنقح تانناک .یدرینانیا هضم تدحو

 وکو  هدنلکش طورم یضرا هرک «بولوا یسهبرغ

 ضرف شت آ رب روس ماشقا بوشین وط حابصره یش
 « تعیبط » نییم یتسهف سلف رلباتک ضع  .یدردیا

 هم وطنم و نکلا «هددسا شه زاد هم وظنم رب هلس ا وذع

 لبق هدروکذم رپش .ردشلمل هنلو هرقف جاقر ندنس

 تافو هد رخ رات ۵ ۲۲۰ دالیلا

 كعدق ناب و ( (Xenophon | ۰ هوا

 راد سو 9 و ۱ لود ١
 وط هدهقيا هدرا رات ٤٤ دالیلا لبق .ردندنرا

 ا

۱: EES EEE E e I. 

 ربت رقس نکی 2 «بوع  | Eردنب ریش كن یسهدافآ .
 هدنسهرا ریل هبراپسا هلرلیلهنن او ؛شلوا لخاد هنس

 هد هب رکسع تم دحخ هدن رد راح (سن و ولپ) عقاو

 شا نایصع 0 هنممچ رسد رآ «ه رکص ندقدنل و

 کراس یی دلآ ندنات وب ] (سورک ) یردارب نالوا

 ندنناف و ك (ق رایلق) «بولوا لخاد هنکلس هب واعم

 كسورک و ؛شلاقیادناموق كەر وک ذمرکاسع «هرکص

 هلحد یی رکسع نانوپ كب نوا نالاق هرکص ند ولغم
 ندتحا هلوبج "یشارا ردق را 9

 روکذم نان وب هدنتلآ یسهدناموق ه دعب . ردشعا قوس

 4 (سنوس) یرادهح ی ارت هلیئوق رکسع كي نوا

 هرکص و ؛شقیا عدرا هنسا دادرنسا ینبوصغم تم

 «ك رودیا باستا ه(نشالت نخ ا) یرادمح هب رایسا

۱۰۷ 

 ! تنواعم یجد هار نالوا یشراق هەن آ كنو

 س1
 .هنلوا دع دورطم ندنفرط یراشادنطو «نوهگیدتا
 هدنسهبصق (هتن ولیکسا) كن(هدیلا) هللایغ و دالوا «قر

 IA +ةرکض ندقدلاق هدا روا ها اقا نطو

 رایل هت آ هدهرص وا و :شجاق هب هب (هت روق) هد نګ رات

 .دسا شه وا توعد هننطو 6 یرنل وا وفع ندنفر ۳

 هی راح را ٤٥ داليملا ل 3 «بویغا تدوع هد

 E هفنص ٤ یرا 1 .ردشعا تا و هد هتن روق

 كي نوا نالوا هدنتلآ ىسەدىام وق یدنک «( یی رات

 ر وصمم یتدوع ندندودح نارا كن رکسع ناتو

 دم تدا «یربا لناونع « ثدوع» نالوا

 :ودیاک یناونع » یس ير ك ورضك» و « یسهیح

 هننآ و هب راسا « هک (رذیس داش یسیهنکیا

 ندنرربا لناونع «ییادراو كنه »و « یرلت روهج

EESهک ٤ ردیس هب رعسع ران آ یسحجح وا  

 » و » و ( نالیحب ) « یسادنام وق یراوس «

 1 یسحجد رد EE EAL لناونع

 ك را ررکح 29 EK تی هرادا ن ) > اکح تفایض »

I OO: 

 و « تالاکم نالوا عقاو هلطا رقس > 6 قئاط و

 تنراربا و .رد رانا لناونع « ییاعحا كطارقس »

 رشد و عیط هاب اعذد یرلنتم «ب ول وا د وحوم یسهلج

 دلورضک » . ردشم وا هج رب هنن ران اسل رثکا كنابوروآو

 تک لا لا ندرصع یاددا كن را لناونع «یسهیرت

 هن مت و هجر یجد هزءاسل ندنف رطیرلتضح یدنفا

 لوصاو قیحا تیاغ ی رابع جز

 كطارقس هلیماع هددفسلف و : شهزنسد ک قلرادفرط

 2 (دی دیک وت) ر وشم حروم . دن وا عبا هن راکفا

 ۰ رددجرب تحاص

 هلاقحا ید یر هدنعما (نوف ونسک |لسفا) س

 بول وا تایحرب هدن صع یعنکیا كد ام هروک ۱

 « قشاعت كنايت | هلا موقور  دوخاب تایسفا»

 تب ول وا د وح وم ور یناتک هباکحرپ هلی اونع

(Xénocrate)ءدق نان وب  

 لبق بولوا ندن | 2 تکا
 تاقو هد ۲۱ ٤و ‹ شع وط هدست ران < ۰۰ دالیلا



 فا
 (ایمداقآ) دنا هرکص ندننافو 2 (بیسوپسا) ۰ ردا

 كسا روغائیف هان | نوطالفا «بودا هرادا یس هس رده

 فاصناو قرلخا نسخو ؛شعنپلاچ هدیح ول یییرهفسلف

 . ردشت و ترهش هلیتعانفو

 "| لنکا
 660!لینح) رلوییاپسا . ردیع دق

 . ردشمامهنل و یرات 1

 منا گنب رهم (لب سر روهش ناقآ

EE ۷ 
 [. هل روی تعحارم هتسهدام « لینش »]ا اید

 | یناہفصا ریسک ا
 ههاح فصآ كاللا ماطذ باو «دللحر در اس لنده

 هد هلاکنب هدنح رات ۱ ۱ و «باسشا هکنح ردفصو

 : ا تاق و

 نرخ اتم (اهظع ازربم)
 4 ا ندا رعتشس

 E هدنقح زور زود عفو

 ك رايونثم ضعبو
9 ۰ ۰ 

 : ردن دن راعسا هلج

 تیب وش .ردراو ییاوود بترم

 ما مک تلف ول
 ما هدد تمایق دوخ مش نم

 ۱۹۱2۱۱۱۲0 هست ا

 ۱ ا 2 (رتوسیسکا
 نافوط «بولوا یرادمحرب یکسا كاربر «هروک

 بو ریدپاییکربهلغفلوا ماهلاهتسیدنک یفج هلو عوقو
 ندکداکحراوصو ؛شمربک هنحا ریارب هلیلایعو دالوا

 كصختو . شعر وط هن رز وا كغاطرب یسک یرکص

 را وهم وی و
 Î ) Guil Holtzman ! |رد دنالبسک |

 وآ هدنخش رات ۱۳۲۰ كدالیم «بولوا ندنسامح

 هنشاور

 .ردشقا تافو هد ۱ 8۷٩ و «شنوط هدغر وبسغ

 یسيضصعب و 6 سیل ییعوحر O شم دو زاد كنا و

 .ردشتا هجرب در هشت ال

 .یدنا توس هب ایلماق زا ندن راایصا )هر

 اییاپتسا ( ۱۳06۳605 )

 .اوا) «بولواندنراخ ر وه

 ادا

 ضعب یشراق هتمالسا لها سلدنا «بودبا كل رکسع

 وا لخاد هنابهر هورک «رکص ندقدن) و هد راهب رام

 لانید راق هدعبو یسوپقسپ شاب (هلطیلط) هدلو بول
YEME ۱ردشتا تافو هدنسدرایم جرات . 

 6« یتشرات كرلتوغورسوا » ۰« یخ را ایاپسا »

۱۸ 0 
 ۲ سرا درب هو « ضد هرادناوو نوبه»

 نوک طا غا هدسلدنا (611)

۱ 

 كل رب ع «بولوا دوحوف یرا ترد هل رلذ اونع

 e نالوا لد هنسب دالیع جرات ۱۱۵۰ ند ۷۳۷۰

 ۰ ردشم زا ۵ یک

 و اهد لانیدراق رپ رکید هدایناسا لما وب
 ا وفر كو هدننامز البا زیا هلبا دنانبد رف ۳ «ردشغل
 یهیکلمو هيس ايس روما بول وا یحاص رادتفا و

 نرعج نویسی ریکنا تفو لیخو شما هرادا ید

 ۲ 4 تک لراش) یاهو ا نسر تنس هنا راکتنعلم
 «هدهسیاشلروک یرلتهدخ ضعد هدنل و نیمأت یه ودح

 ۱ نددیسایس و هکلم روما ندنف رط هیلایم وم رادم 2

 ۔الیم خیرات ۱6۱۷ «نوهلیدلریدکح لا هنسیدنک
 ایف سصم E . ردشعا تا و نا رد ک :هدنسد

 ` ی(نارهو) هنمات كناياپسا «تودا رفس رب هباقیرفآ

 هثسق رب كننایدا اتش لویاپسا EEN لطبضط جد

 وک هد یرلتهدخ ضعب ت زانا كفراعم هدایناپساو

 ردراو اهد تاذر ندنسایدا دسنارف هلعسا و ا

OES ۱ 

 هک

 ئىدا تب لرل ووو شغل و یالاربم هدهسنا رف

 4۵۱۱۸۰۱۱۷۰ نیواو a فو یر اه ضع

 . ردشغا تافو هدس راب

 | هنوشکا
 یع) هب ویساو کک

 «بولوا ندنسهطخ نوغارآ كناياپسا لصا نع

 .روبیعی) هدنفرط برع كسلدا

 اس یسالطآ لی رحم ( هدریکت

 هلکساو رېشرب هدنن رق (هنوپسیل

 یفیدقیح ربنع عو رب لوبقم كب هدنلحاسو ینغیدلوا

 ؛هددس رارودیا رکذ یرلخروم سلداو یوج توقاي
 هیصق رب هلم »ارپ رزکب اکو هدراوجوا هدنوک یکن وک وب
 .قدمهلوا سزنسد هلامولعم هنوک رب راد هنغیدنلوب

 « هردنالف قرش » كنهقیعلب (Eecloo) اولا

 «بول واهبصق رب یزکرم 1 هدنتلابا

 یاو ه دنسدب ىع لامش هزنم ولیک ۲۰ كن ریش (دناغ)

 -اها ۱۰۳۲۰ .ردعقاو هدنفاصتلا لح كل و رقد

 . ردراو یرهشرباغ صوصحم هنناجوسنم وب و یس

 | هزولکا
 قرط نو ها (ونح) هدنتلایا ( (نا) یرار وهم كأ

 اا ا هدنخ را ۱۸۱۵ هک «ردەعاقنانلوب هدنرزوا

 . کللف س .یدیشفلوا بیرخو طبض ندنفرط رلیل |

Ey هلم اوب هده سنا رف (Keluse) 

 می ونل و راهعلق و هبصق تكح وک جاف



 رم ھا لا

 قوج یسهویم «بولوا طاح هاناتسوبو غاب فارطا

 . رد راو هلکساو هبصق رب

 تنوکا هدنف رط لاعش ی
 داب هلتتسن اکو «بول وا 1

 .ردشل و ترهش هلیبس یرلت وق تنوک | نالوا

1 (Egmont 

 هاب رار وطاربء| ایالت :یسع و طییف روکذم

 -رشعشاضوا هلیثلود ایناپسا نالوا شعا طبض یکلفو

 اليم جرات ۱6۹۸ (تنوکا لارومال) ندرلن وب 30
 هبلآ) نالو یسیلاو كف ندنفرط ایاپسا هدنسپد

 روهشم عاش هلغلوا شاد مادعا ندنف رط (یسهقود

 وا ذاا هيلع یبم هنر ندن راهعجاف كن (هنوغ)
 مر

Eكيملا دبع | ) CEYEتانکر  
 وا ند رار ص اعم ك نمدنفا (علص) ر«

 ییارمصن یسدنک .یدىا کلم (لدلا همود) بول

 دیو ن لاب ندیدلا توس زا ی
 هب یربمغی دز .هدنیدنلوا توعد «هلا لاسرا

 هنت لم كردا هلاصم بلا لوبق ییهب رح «بودک

 هدنرلتفالح نامز ك رکب ابا ترضح و ؛شعا تدوع

 لتق ندنفرط دیلو ندلاخ هش .هلکعا دبع ضقن

 «هاکعا دادترا هدعب «تبولک همالسا ادا , ردشفل وا

 هدهسیا راو ید رلندبا ما رنلا یتغیدلوا شلدا لتق
 .ردح ورم تیاوروب

 قاس ی دعم 7 كن الو رکیرابد ۱ لکا

 ا یزکیم هیحات هدنساضقو

 هدنسب لایت هزاغولک ۳۲ کت زا
 تننربم تارف «هدنقرش هزتمولیک ۲۰ كناول کمو

 . زدعقاو هد رف كنا

 ندهبرق ۵ .ردروهش لیتسبو قوهسو یهیحاسس

۱۰۹ E 

 .هلمسا وب ا  Y0عماج یییلاھا

 | لو هدنس هب رق (ناج ر) هد هيح اد لخاد . ردق و

 «هد هسا زا ك یشموک «بولوا یلدعم نوش روق

 . ردیلاع یجارخا كنوشروق

 نکا
 | لاش هزم ولیک ۰ كنو رخ «بولوا هبصقر یزکم

 (ه دنسدق رش لاش هزبم ولیک ۲ ۸ كرکب ع و هدنسنع

 اتو قم رزغاعس تور = نالوا

 یعاعس نکا تتلو زب رعلا هرو

 ردراو یسیلاها ٩۱۰۰ «بولوا لدتعمو

 ی كا

 یسه راج هایم «هدهسا و اس یسیضا را «ب ول وا

 لەر ی زیور را یراذبفب .
 لزوک و عفنرم یرلهاخ .ردرویشم یدود ص وصلا
 . رد رک راک یسیرثک ۱ ؛پولوا

 ناتا قمر | یکسا رو یتکم هبدش ررب بول واهدن راهدار

 یا د كنتالوزبز 6 ۳ هیساضف نکا ۰

 سا را رع مورض را الاش تنولوا حقا وم دنسب علاعش

 مسرد ید افرش «هلیساضق رتکبع ًابونح < رلتالو

 .دیح ان نیغآ ینیدل وا یواح. ردطاحم و د ودح هلیغ اس

 ۲۰۰۰۰ بولزا ینلاها رد ۲۹۰۰ ۰ رایت

 ۱۰۰۰۰ یسلاها

 رد راو ی”

E Eر دمااتشفا  

 كر یعوح درلنالسم و ىنعرا ىس رثک | كنب رانایتسرخ
 تا روو د یراق اتکا
 «بويقەدىأ هرادا یتس لاها ءهلغلوا ناتس 5 یعوح

 هلراشبا راسو قلیجهطوا «تالیجتهدخ یعوح كران و
 .رارونل و هد را رپش او هدلوباتسا

 .ردقوج ینالوصح هویم

 قرش كناتو ( Egine? ABgina ) ۱ هک ا

 هب هروم هلا ناب و سش «هدنفرط

 هدنحا كر رزک .نالوا یا هد یه رب زح

 اضقر نر هنتلایا (اینوثب ممهقبت ) «بولا هطآرب
 وا هطارب لکشلا ثا

 ۔ولیک ۱۲ یمظحما لوط نالوا هدنفرط لاعش بول

 قرهلوا لوغشم

 دف . رد هدغل وا ه رادا هدنن ر وص

 . ردهزتمولیک عیرم ۸۳ یسەيحطس ةخا سمو «هزنع

 سوآ) که دنس هش وک قرش بوج لج عفن رم كا

 .ردراو یعافترا هزم ۵۳۱ «بولوا یعاط (سایلیا

 لز وک تاغ یساوه «هدهسنا لکد تنم كب یسضارا

 هدنوا رطا .

 یسل اھا هدعدق نامز .راقیح رکنوس قوح ك كن

 رز كوي مر درسا ییداعم و ,دکلیحمک بول وا قوح ۱

 ب وال وا هرادا ان رلن و .یدیا راو ىنا ۱

 ند د الیم

 هدنراوح یسهطا (هنالاس) ًابقاعتم .هدهسا رلشفل وا
 طی ندنفرط یلود نارا لوا هنس ۰

 قلهرارب هدعب و . ؛راشا روق بو ربثاب 7 1

OTیسدطآهنیکا [ ارخ و وه . یدرلشمک هلآ یک  

 ۳۸ بوک هطیصد كل رایلکیدن و هدع و كرلیلاهور | ۱

 | هدر رب برصو قلغاط .ردعقاو هدنبناج برع كنارف
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 هنسه رادا تیک كنه ا اع هیاع ت تل ود ۵ لس را

 درب هتل ود و و لمس و سو الق سا كا ویو ەد

 . ردشغل وا



 ی لا

 كنس هطا هنیک | ناییلا فنآ (122100)
 داف هرج «بولوا هبیصق رب یدک

 هدنف رط تافاصا رظاد هنهح یومح بع كنه ر وك

 | هنکا
 هم

 هدنراوجو ینایل لزوک «یسیلاها ۰
 حو ضعب صوص)العو یرهارخ ۳ ا

 .رددوجوم یرلهیش راسو یرلنوت س كل هعدق دیاعم
 ی E ا 1

 ید م تنبدالواو ید وصح

 .ردعقاو

 .رد_شغا تافو هدنسیدالیم جرات ۸٤٤ بول وا

 كنتلود قنارفو كنالراش هیلاراشم هدننآسل نیئال

 راثآ قاط رب رکیدو «شم زای ینیرلخ رات یرآ یربآ

 شقرا قشعت هنربقرب كنالراش .ردشقارب ید

 حک .هددسا روهشم هب اک رب راد: تش الو

 درک وم

 | یزفدوکهنکا
 LOS ا هروم هیس هطخ هقیآ

Go ۲" Êgine)كنان و(  

 سقن هدنسهیق رش ت

 كوي در

 لنت سشفطا (دنک از نانل و هدنحشا «بول وا زفر وکر

 -وا قیحا یتهح نونح قرش .ردشغلوا رس هلیسا

 بغ كنات وب .روندنا طالتخا هل ریکد رهطا «بول

 تار وق) بش راک کری( دشنروق) ناو وک
 ر ها هدخزر روکذم تولوا شارا هل یخ زرب

 هل رفروک روک ذم برق ندنهدلوا هدقلحآ لودح

 هن ی ونح قرش ندیلاعشبرع .ردکح هدیا طالتح | ید

 یمظعا ضرعو ۸٩ یلوط نالوا یرغوط
 ا فنر کا یو لات کر

 یرلناهل(رلاف)و هریپ ؛بولوا یراناهلو یوق قوحرب
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 6 ۵ اب رش

 ردهد-نحا نفر وک وب ید

 (هنیهالاس) ابو (یرول وق) هقش ند (دنیک ۱) نانلوا

 رو طسوارب هلیما (سوروب)و كوي رب رکید هليا
 یسلاما كنسیرتکا ولو راهطا كح و و قوح

 رد وسنم هن سدح د وا رآ هد زد ر وکو ب هدع دق نامز

 .ردشلو ع وفو را ریکد روپشم قوح رب

 هللافارخ كنان وب (Egèe Bgeus) ۱ سوثکا

 و حرا نالوا 7

 لبق «بولوا نادن رار e مدق ها |

NON 1ندنخ راد  NETS۱ تموکح لد هن راب  

 لا (سونیم) روپشم یرادسکح دیرکو ؛شمروس
 وا ونیم) یک هتل فعل وا نواغم «بودا هب را

 E هدنلحاد كرفروک ۰

۱۰۳۰ 

 : هنسربم «ةرزوا قلوا عهنموهوم راوناج (سور
 . .یدیشعا هطاصم هلیطرش كمردنوک ريق ۷ نددنن آ

  روکذم «بودسیک هدیزک ( سوئسین ) یلغوا هدعب
 نده زح لئشهد و یرلیلهن ۲ «هلکعا لتقف یرا واج

 ۲ نالوا هيلع قفتم هب یک هدنند وع «هدهسا شمرات روق

 كنسيدنک یردب ندنخدلوا شعونوا یککح یتراشا

ES:رلهطآ عب هریکد وب ندتقو واو ؛شع آ هریکد  

 . ردشل رب ویمسا(نوخک ۱) هلتسن هنمسا كن و «هنب ریک د

  (Mer Egée) eهدهفن آ "هدام 3

 تن ریکذ ربدطآ «هرزوا ینییدنل وا نوئک |

 ۳ رر)يتسم م ویلا هدهینحا A «بول وا

 1 .هل روپ تعحام دل تا هوا یریکد را هطآ 2

 (هدیکوف) كمدق نانو (۱160) |[ "حیا
 ند(فالد) دوو رهشر هدنسهطخ ])

 ندایلاس .یدا ی رهش مهم دا كتهووک ذم ELS هرکص

 یی دق منا

 دالیلالبق «بولوا عقاو هدزاغوب رب ندیک های وئب
 نایتفرط E ناربا هدنک را ۸ ۰
 بیلف یرادکح ان وکک اه هد ۳۳۸و تی رخ و طیض

 ر هلیعما (اتفلا) مویلا یو وا الیتسا ندنف رط

 . رد هبصق كحوک

Elam ) |ماس هروک هنت اور كنارو (  

 ناربا .بولوا لغوا ك (غ) حون ن ۲
 رونل و موقرب لسلستم ندنلست كنوب هدننهح یدودح

 «بولوا رهشرب هدنمسا (سییاهلا) یرزکم هک «ید

 كرلن و رلیارا .یدرونلوا ریبعت (هدیایلا) یرلتکلع
 ند هیماس ا درلپارا یددسراشف وا نظ یدافخا

 . ردقفم یرلفدل وا

 ۱ نالسرا بلا
 [ 4۸ روی تعجارم

Aهح تیار | زربل كل ررح رګ هدنسهیلامس تب هالا ۱۳۹۳  r297  

 ام بش هجا وب یس هی ونح لحاوس ِ

 ةلسلس رب كوي رینازوا یرعوط هبیونج قرش ندیل

 بل ۲» ] هراسو نکت بلا
 هن راهدام هراس و « نالسسرآ

 هناسا رخ ندغابهرو کهددودح هیسور ؛بول وا لابح

 اش تهح یاردنزام هلا نالیکو ء«رولوا دن ردق

 لحاس رزخ رح هاب رلکنا كغاط و .ریقارب هدنسهیل

 .ردهدنسهرا هرتمولیک ۱۰ هلا ۲۵ هفاسم کهدنسهرآ
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 بالا

 روا قیص تیاغ یسنام ی هدننهح لامش كنهلسلس وب ۱

 .ردیواحیرلج اغآ كسکوب كب «بولوا روتسم هلرلنام |

 -وا ترابع ندهمص جوا كسکوب ندنربرب ۰3:6 وب
 یک ہدنتھج بونج ؛ردیا لیکشت لئام مخرب بول ۲
 رع هدول .ردکیدو قالبح «وروق هسیا یسهلام |

 لصاو هننربص كنلسلس وب كرلطولب نلک ندروکذم - 4
 یرلیا ندنرلمهمهک هنتهح بونح «بوناثو ندهلوا "

 (دنوامد) یسورذ عفترم كا كنلسلس و .زویلک 8
 .ردهدنعاقترا هزنم ۱۰۰۰ ارق تولوا نار ق

 كنهداج ندیا عطق ییهلسلس و هدنراوج دابارتسا

 یسینکیا ۰۷۰۰۷ یسینرب ندزافوب جوا یزد |
 ردهدنعافترا هربم ۲۸۵ یسعحواو ۷۱

 وصخحم تیما كنغاط زربلا هدنریطاسا ۵ رلیناربا یکسا
 یسیماح كناع ربو ماس «لاز « مس ر «بولوا یتهص

 هد راهورذ كغاط و حد یشوق ( ح ریس نالوا

 یزو اک

 شا ( یغاط یاق ی
 «بول وایغاط عفن ملا كنلابج ةلسلس ئ

 كتل هزابآو هدنسهب ع تهح كنهروکذم ةلسلس

 -ربص هروکذم ٌةهللس لصا .ردعقاو هدنسقرش لاعش

 ابق ندور ینا :تولوا 21 4
 هدنعافترا هتم ۵ ۱۱۰ یکسکو كا ران وب هک «ردتر

 عفت رم كا . ردقعلآ هزم ۸ ندنو یرکید «بولوا

 6۰ ابا لاش شرع ۷۱ ۵ و

 هورذ کیا روکذم .ردعقاو هدیقرش لوط ۰

 هدنراهرآ ؛بولوا یزرعآ ییا كاك ر برب شعوس هلیتقو
 .ردراو یعافترا هرتم ۵۲۰۰ خد كزاغوب مقاو

 یدمرس یتریص كن هلسلس ی هدنتل | رک و عاطو رک

 ماوقا نالوا نکاس هدنفارطا .ردروتسم هل راراق
 یسهلج کكرودا ےس دل رلعسا فلتحم یعاطو دفلتح

 هسنا یعسا (زرلا) . ردهدکعا دع یاکم كرانج

 هلنسلس نالوا ناب هدهقنآ "هدامو نانو هدنارا

 تافارخ ضعب .ردکرک هسلوا ذوخأم ندنمسا كلابح

 نالوا لقن بئاعو بئاعع ردفوا هدنقح هدنراباتک

 سا و ءبولوا ع كلبح و ید غاط ( فور

 یمسا (ساقفات)و ؛شفاوا قالطا یتد هیوسلس نوش
 . روش روک یک شا دلو ندنو

 (دیلافتسو) كن هیسورپ ی دو ۱ دافرملا

 ود ) «بولوا رېش رب هدنسهطخ ۱

 ب لا ۱۰۱
 رش هزندولیک ۲۷ كنيرمش ( فرودلس

 - هسروب «ینراج كلشیا كب یسیلاها ۰
 «رلشاخ كیا ‹«هلدروق «هلتاد «هفیطق ؟ قس

 . ردعقاو هدنخ

 هاب

 رېشوب .ردراو یراهناخایوو یراهقرباف هرتاسو رازب
 نرق کیا یراراوجو یربش (نمراب) نالو هدنبرقو
 (نیر) هلا نایرح نداروا «نکیا یلاخ نوتسب لوا
 قارب هلیسهدایز ییوص كنب رېن (رپوو) نلیکو د هنغامرپا
 ؛ندنفیدل وا شیری ولا كب هضیس و ریهطت ییاجوسنمو
 هن وک ندنوک «بولیپاپ راهقیرباف قوح كب هدتقو زآ
 برات زا یرلت روم و لاها

 دل یا تخم یر ات وا ا

 ES RTE كغاجنسو 1 ناتسبلا

 لاش هرتمولیک ۷۰ كشعرم «بولوا هبصق رب یزک
 ناعج نک ند هنطآ دو کک

 TESK ۸ كناتسلا
 اهد هلیتفو هبصق و .ردنایتسرخ تلت رو سم یناثلت

 . ردیا ناعبت ىر

 هب ردقلاوذ لوا ندشفغرم «بولوا روم اهدو كوي
 یساضق ناتسلا - .یدیا یرقم كنرارادمح
 تر و وا ترابع ندنسیل امس مسق ثنتلایا شعم

 سفن الاش «هلیغابتس هیطالم كنشالو زیزعلا ةرومم
 - اخس نازوق كنتالو هنطآ ابرغ یلیغاتسم ساویس

 دود هاب رلاضق نیردناو نوتز ید ًابونح :هلیغ
 ندهبرق ۱۳۵ رار هلیسهیحاد (سوسفا) .ردطاحمو

 نورد .ردعقنمو قلغاط ی

 اش برغ هرس ولک ۲۵ كتسهبصق 1 هداصق

 ینورعم هلیعسا (سوسفا) ایو (زویرا) مویلا هدنسیل

 «بونلوب هبصق كجوکرب یزکرم هیحان
 . ردعقاو هدد رزوا یرلهارخ كنعدق رهش

 اوج یتیدلوا فرح ندنمما كمدق رهش وبشا كنسا

 ددضا را بول وا ترابع

 (سوساب رآ )
 ) زو راپ (

 شعو ردع نهو يد ا
 نالواف ورعم هلیعسا (غولسایا ) مویلا وب كنويفا رغح

 ییراقا یبوست هییدق بش (سفا) و (سوسفا)
 هدناوررب یسهراغم كفهک باحا .ردشل وا بحوم

 .یدیا هدنراوج كغ ولسایآ هدناوررپ رکیدو كزو راپ

 نالسرا رر و یسدبارخ هعلق ج وا هداض نورد

 راثآ «بوتلو هلسم ییا لماح یتیرالکیه نالبقو
 ندهقیتع

 ناصبلا

 .ردد و دعد

 تعحارخ هودا € ناصبلبا « |

 ٤ هل روي



 ت لا

 اوح وتلا
AE۹ قاب ۱  

 قرهلوا هدنسق رش بوح كنءلح و قلم هنسأص و

 . ردهیحاترب قاو هدن رانک كنارف

 ] فوبا
 رهشرب یک س هبحان هدننغ هزتمولیک ۱۲ ا كس راب و
 (وشو)و هدنسل امت لحاس كنغامرا (دنیس) بول وا

 .ردیقاو هدلحم ییدلکود هغامرا و كشر

 اش » هدنلامش كن هسنا رف(21106101)

 ۲١ و 0 OS « هنبسیع

 . رد راو یرلهشیرباف هخوح كوي و یسیلاها ۰
 هدنن ر وص قاهقود و نایک رام توو قوح ر رېش و

 .ردشم وا هرادا

 لا و با
 یک بول وا ۱ بضصق رب ه دنسق مش بوئح كن رهش

 كناصق

 روز ( لاکوبا یسیغوط اهدو )
 (رد ) نالوا او کو هدنغاڪس

 .ردعقاو EEN قلتعاس Nis ندرد

 اا یسلاهاو هب داب یسیضا را

 هلا
۰ 

 هک ندیغامربا كویرب كناینالآ (£166)
 لاعب هدد ودح ( ای زلیس ۱ هد اتسهح

 ؛یرمقآ یفوط ده غ لامش هدنحشا كناتسهح

 ا وادار نح ندا كفار
 ع رودنارب كن هیسورپ ه ۵۶ و یتغللارف دسفاص «هرکص

 «جارغی وک بابا یس ییرلتل ایا هروواهو ده فرا

 «ع روبدغام عرب و «هلوافرون « درس رد و بال

 ع روما ھ «ع روشال

 كرهک ندننای ایو ند الش رپش

 داتسفولعو داتسا فن وتلآ

 (نواهسقوق) .هرکص ندکدتنا حطق هفاسم كل

 ند(وادلوم) روک ذم .رولوا بصنم هب یلامش رګ هدنن رق

 هدل وم و یر) هجا اب كن رلعبات هرکص

 .رد لر لواهو رنسلا ندغاص «لاسو

 هب اقس وط هداه ح بع كىايلاتا (Elbe) هلا

 كنس زب رح هقیسس روق و یاد هرس 4طد

 بول وا هطارب عقا وه دنسیفیش ب وئح هژبم وایک ۶:۸

 lal ۸۰ .ردهزبمولیک ۱ * یط عو ۲ لوط

 .رد(هنوغنو | و رو) یسدبص هچاساب «بول | وا

 ی:

 راسو ره «نوس وق «نوتلآ «شهوک هلن دعم ررهد رت

 . رد ر وپشه جد یرءهویم و

 . ردل زوک تباغ یساوه

 ۱ هزمویک ۰

 روهشم

 | ییارش

۱۰۳۲ 

 ۱ a ا ر كسلدنا ۱ (راوعوا یس عوط اهدو)
 IEA ا وک :

 سرایا هدندنع رلیلامور یرکم «بو)

 . یدیا يدق رهش (هربیلا) نالوا فورعم هلیمسا

 ۲ شغلوا ذاا کرم هطارغ ؛بولوا بارخ

۳ 
 ه دع

 ره و
 1 .یدیشعا هظفام یعدق مسا هن یسهطحخ «هد هسا

 بقلم هلیبقا (یریپلا) ندهطخ و هد ننامز رلب ع

 .ردشمشيتي الع ریهاشم قوحر

 نالوا یاهو و دنس رش

 وا یربشزر كندیسورب (ظاطندع)
 ترا o كةن اد بول

 نالوا هنبریکد ییطلاب 4 ر
 ۳ . ردعقا و هدنرانک قرلوا بی رق هننصنم

 یرلدش راق قوح ۲ ههر اس و تاج وسنم «یسل اها

 غنییلا تر راد زاو یرلهاکتسد صوصح هل اعا نیافسو

 . (نزژارد) عقاو هدنتهج لامس برغ كن هیسورب یره
 13 .هدنل وط هزبم ولک ۱1 ۳ یسا رم «بولوا یعایآ كنلوک

 .ردطاص هتنافسریس .یلهزتمولک ۱2 كوو رد
 « زاغو » دن وتا سا (۲۱-۲۵۸50)

 كلام و ةتسکم هما وب نالوا كد
 وسالا

 .دراو لهعشو صف قوحر هد هعمج |

 هدنتلایا ناه ردژ زا كن هرس ور ( (Elton) نالا

 هد) وح که 9 ر كس رم ووو

 تیک RE .ردروتښشم هل ز وط تو (ه زیه

 ۵ (یوب) هدهرتلکنا هلعماوب س .رونلوا جارخا زوط
 بول ولو ید هبصقر هدنسبب رغ لامش هزبمولیک ۱

 .ردراو یسلاها ۰

 «بولوا ندنسهلالس تناخوکاله | والا

 هلمالسا فرشو نزوسمکح هدناربا ] ۰
 نانلوا هیمم (هدننادخ دججت) هرکص ندقدل وا فرمشم

 هتسهدام « هدشادخ » ] , ردیسیلصا ما ك رادمکح

 ۱ 2 تعج ارم

 هر ر زا

lg 2ناحلا 1 0 ۳  (E۳ یوم دایحوف ۱ ۱  

 یریکد لاش و هدنلام هزنمولیک ٩

EEAبول وا هبصق رب یدک قلش وق  MO 

 ثعجارم دف مادام ¢ ه رب زح «|

 [ .هلروپ

 . رد راو یس هناخهزوهرر صوصح ده رالا مو یس اها أ

اح »] ۱ ان رلفا
 ارم هی هام 6 

 ۱ .هلروپ



Eldorde 3 N 9یر نوتلآ » » 
 n un ۱ ودارودلا

 ینیدنلوب هدنسهرآ یرلقامربا ( نو زامآ )رلبا (قونروا 9
 ۔وم :i نا لوا تیاور ندنف رط رال ویاپسا ضعب

 N نوتلآ قوح كن هدن و هک دمو

 شا لقن ییرلقدلوا شمر وڪ ینتیدنلوب نداعم
 «هدهسیا شفلوا یرحریوتقو قوحرب «ندنراقدلوا |

 ینیدغلوتربرب هوب هقشب ندهناخایخ كرلپوار تیام
 هلعماوب س .ردسشلاق یمما اذه عمو ؛شعا ققح
 هدننهطخ اتو و هدنسهیرغ تهحكنهعقم كلام

 طس حاسم «بونلوب قلتنوقرب ید
 ,ERE یٹکا ه ۰۰۰ یسیلاهاو هزم ولیکم برم _

 یجدب نواو یصتلآنوا (10120۲1۲) اد وزا :

 ی دلو رب هدکنلق هدي د اليم نرق

 رلتمدخ دوی هنایرشنو هتعابط نف بودا هرادا

 یرلک دنیا جج رته رزوا تیک ا كران وب .ردهاناعرب شا

 .روتلوا قالطا (ربوزلا) همه كچوک عونرپ
 هلماوب هدنفلارق هسقاص (15161£) ۱ ا

 هدناتسهح راسلا قآ «بونل و رہ ییا
 (لاس) «هرکص ندکدتیا عطق هزنمولیک ۲۱۰ هلناعبت

 ۱۹۰ ات اعع هدساس ول یراقو رتسلا هرف و ؛هنن رخ

 . رولیکود هتغامرپا (هبلا) «هرکص ندنایرح كلهزنم ولیک

 (نالس) كنهقراعاد ( اب روتسلا 1

 یسل اها ess «بول وا هلکساو هبصق ر هدنلاعش

 .ردراو یسهعلقرب یعس و

 روت ) كنهزملکنا (ElWiek( | قب أ

 (نت) و هدنغلتوق ( دنالرمو

 «یسلاها ۷۲ ۱۷ ء) هو بول وا رهش رب هدنراتک یر

 ص وصحم دن)اعا نرافس «یرلشاط هينا « یی دعم روک

 .ردراو یرلهقیرباف بوطو هنگ و یک 8
 ی ونح قرش كنايناسا ( ۳۱696 ) ۱۱ لا أ
 ID) تاتو هطح در هدنتیح 8

 هدنسه رغ بوح هزمولک ۳ كنتقیلآ | و هدنتلابا ۱

 بوسلوا ربش رب عقاو هدنرزوا یر (ویولاشیو)
 یسیلاها ۱۸ ۰

 -رط ب نالا یسدنیموع تنیهو یسهیننا .ردزآو

EOSام رح 0 ریش و کلا كتل یوج توقا  

 ناب یتغیدلبای راه داص» ماطر و یکیدشش

 . روا

 و زبد ولیک © ۰ تعاهنب ةو هدنسهطا

 ۱ یرلح افآ ام رخ قوحر هدنذا رطاو

 9 DS TEI ASبه ۰ 1

NAR: 

 4 7م

 فلا

 كکتل رویت (كب غولوا دوخای) اك ۹
 كخ رهاش نیدلا نیعمو یدیفح ] بغل

 مع صوصایعو هدنونفو مولع «بولوا ىلغوا
 هلیسهداعلا قوف رادتخاو ییاهولعم تعسو یک هدتنیه

 څز» .رددودعم ندشراتسا یا مظاعاو ی

 راسو حز رب لوبقم تیاغو فورعب هيما « ینا
 هناخدصر ر كوپ هددنفرع .ردراو یسهینف را

 ءرکص تدم زا ندننتن دیگ و یا ید

 یتکرح كضرا هرک «بودا روهظ ( قیرپوق )
 | یاسا

 نیمحمو یعاخ كن هقیتع تايه هجرت بحاص «هلغفل وا

 ۸۱ هدنلایح تنی رّش .رونلوا دع یربخا تمالسا
 كن ردب هدنګ رات ۸۰۰ بول وا یهاش دنف رم هدنځګ رات

 دکر هد دح تئیه نالوا سس ود هس رز و

 تقو قوحرب هلفیطللادبعیلغواو ؛ش ا سولج هنت
 وفعو بولغم ینو هعند جاق رو «ندقدشایوا

 كتلغوا هدنخ را ۸٩۳ تیابن .هرعص ندکدتا

 .ردشف وا لتق هما كوب ءبولوا یربساو بولغم

 هدنشاب ۵ هدننافو «بوروس تموکح هنس ۹

 هلةمدخ هنونفو مولعو هلا هملاطم شیرع .یدیا

 رب ندنف بایراو ندمالسا یالع هار «بوریگ
 نوعسارحا هینف تاقیقح و ؛شمالپوط تاوذ قوح
 ۱۵ یز .یدیشم ردنوک الع ضعب ردق هنیح ات

 - واو «عبط هدن ریش (دروفسقوا) تكنهزیلکنا هدنح رات

 . ردشفلوا هجرت هک ۱ كني رلناسل اور
 هدن ربطاسا وات د اقا یسا (121/09) | فلا

 رون» «بول وا مسا نلیرب و هرلبرپ و نج
 مز لکوم هرش « یرلقلا تلط »و هربخ « یرلفلا

 .ید رونل وا

 ۔ر وک یابع هدناتسدنه )E1ép۲8( | هت دارا
 -راغ) یهدن رزوا ا عقاو ءدنز ِ

 . ردسا نلیرو ندنفرط رایلاب ور وآ هت ریش (رو
 [ .هلر ویب تعحارم هنسەدام « روب راغ »]

 -۵ رب رح ناوسا او هد ربهد بس | هنتافلا

 ۳۳ هاب روی تعحایم در دا »¢ ناوسا »]

 2 یناشاکرو نب فلا
 e كناتك « راوالا علطم «

 ین ند رهجار وتهکل هدناتسدنه | ٤

 بیدا «بو-لوا ندم کولم سو

 . ردعسانای ریو ندنف رطسویل

 ین ر
 _ِیحم الا



 قد ا
 «هدلاح ینیدل وا تسرپ تپ «هلغل وا تاذ ر عاشو

 یراعشا راسو یرهیئرم قوج رب هدنقح البرک هعقو

 هدنقح (هضر) نیسح ماما تر هعطد وس .ردراو

 2 رشت تک 2 نال وا

 نیسیم نارق تایآ وت حدم یا مالسلا
 نيقبو لع ةبعك تک اپ تاذ یا مالسلا

 نیرب شرع رس جات تاهل یا ماسلا

 نيدو داد باتفآ نیکع و نع نامساآ

 یاسحناقرب رثید هدناراو هادی اس دقت هلم” وب روح

 . ردش# وب ید

 | نیکتن
 وسفلا

 حقاو هدش ونح ار ۲

 وا یرب كنالایا ینیدنل وب مسقنم كنسهطخ (دن الت وغ)

 هدن رغو بونج كلوک كوي نایید (نرو) بول

 تعحاأ رم RO ¢ نکت بل ۱»]

 ۳ و

 سفن هدحوسا ( 1151016 )

 هزتمولیک ع برم ۱۷ ۸۱ ۵ یسهیعطس دحاسم .ردعقاو

 .رد راو یسلا ها ۲۷۲۱۱۱۹ «بولوا

 «راقبح یشاطان قوح هدلایا وب . رد رهش (ع روپسر)

 .رونلوا لاعا زب عورب هدرلواو
 | ندنسا رعس

 e دایآ مع «بو لوا | یتفل

 رب هلیاونع « رردقن كنرين » .یدبا یسپشنم نبات

 ید وج کرا بده یجدو

 ا تس وشس .رد راو نارد بترمو ینهموظنم
 : ردد راعشا

 عفلا ت نوجا یالبرب تشدرد
 ام نا وراک ناور كشاو كير جوم زج

 یومطسفءدنتالو ین وہطسق (زاغلا دوخای) |

 خاط رب لوس هدنیونج كنیرش ]
 دبهیسوط اب ونج و ینوبطسق الاش یراکنا «بولوا
 یو ی الا ی رتلوا هد را

 ؛ رینازوا رد هاب رب ندشناب رب فاس

 .رد رغوط هبقرش لاعش ندیونح برغ یتماتتساو

 بوقآ ران قوج رب ندنتهج بونجل رکو لامش كرک
 یرلشا ندنشهح برغ زکلاپو هغامربا لزق یغوح

 . ردف وح ۱ .رولیکود هنن رم (سویلف)

 ناو تم وی هدنا
 9 نده 9 ۳ ازریم صاما

 «بولوا یردارب كبسامهط هاشو لیغوا كني ا لیعاما

 هب هینامف هيلع تل ود E ناخ ناهلس ناطاس یون اق

5 

۱۰۳ 

 . ردیعسا فو رعم هجا و روآ

 منو ا نارا هلا هيلع تلود و ؛شا اجلا

 : هنسودرا لناقم یشراق هنردارب «هد هب راع نالوا

 ر ا ۱ ۸6و شلروک یرلعمدخ یلیخ
 ۲ وش «بولوا ید ینهرعش تعیبط .ردشتعا تافو
 رج -

 ردد راعشا هلج هعطد

 همه عراکشرد هدنرد ریش نوچ
 همه مرا شیوخ یروهب ماد
 داربخرب امراک یورز هدرپ نوچ

 همه عیراک هچرد هک دوش مولعم

 (سوغرآ)هدع دق نانو (121061۲0) 1 لا

 ىزىقك(نونماغآ)ى رادکحكنب رش

 جوز ینسهدلاو هدنساننا یتبوبیغ كنبردب «بول وا

 ی (تسروا) یردارب ندنلا 1(تسیحا) نالوا شا

 وار ا رادو
 E يدق نا وب هعقو وب دم راو

 . ردذمکح دیطن هدنن روص

 اد 4ا نار وکو هدساقفا دالب ۰ ۱

 و تک ملت مرا تام نال
 ذلا ییارمصت یکأح كنا رو هدناهر هیسایع یافلخ و

 ۰ مسق كنيلاها كرکو یرلکلم در هدعد «بولوا ته

 و  همسا قرش يظعا
 كنکلم وب ینویفارغج و خروم بع .رویدیا رکذ
 تصو لا هل ایم یتشاتم كنس هعلق عقاو هددنب رد ر

 .رلروب دنا

 «دابآهلا»] .دابآهل یس وط اهد و ۱ دابا هللا

 [ .هلرویب تعحارم هندهدام

 هنس هدام « اشا دمع «] اشا كد الا

 | ید ارم س
 ۔وا فرح ندنسبع | (نكملا) نیسالا

 د (دیعلانا) بول

 بهذلا یارصن تاذ و

 1۱۷۳۲ و" :شقوط هدنسب رعه جرات ۲ ۰

 دم تاک كنب رارادمکح ۳9 عا تافو هد
 فورعم هلیاونع « دلانا را »و ؛شفلو هدنتم

 یس نتم كخحرا وب .ردشمزاي یو جرات ر

 هدنسدالی» ځرات ۱۰۲۵ یسهجرت دیجمتال كنمسق ربو
 هدن رېش (ندیل) ككنلف ندنفرط مع مان (سوينہ را)

 یندیسهجرت هحزسنارف هذ ۱۸۵۲ و :شفلوا رشن

 . ردشصا هدس راد
€ ۷ 

 ا س ا ىا ا



 ۹ ار یوم ز ۳ 1
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 بول وا هدنتالو بلحو هدنس ۱ ی
 سورواط ییانبل لبج «یرهلوا بیرقهرح لحاس
 .ردیسا كغاط كویرب ندا طبر هنلابح هلساس
 .ردماکل لج یسییرع مماو (سوناما) ییدق مسا

 ریصت لبج هلا (دارکا لبج) هلرکید ما و یعاط ودرا
 هو رذ عفن رم لا كنغا-طالا .رددننابعش كنو ید "

 هدنلع حاقرب «بولوا هدنکلکسکو هزم ۱۵۰۰ یس

 |. .هیلاش تهح ك:ساوطحخ هب روس

 و لا ۱۰۳۵

 اونا كرا ؛ربسو هویم راسو هریک «لاقتروب «نويل

 یلیخ «بولوا قوح هدیرانامروا .ردنرابع ندسنع

 نورد .رونلوا جارخاو عطق نودواو هتسارک
 ناییص ۸و هدشر ۱ «دجخد ۲۰ «عداج ۱ هداضق

 ۔اسیلک یتمرا هدر و مورر «هسردم ۱۰ «یرابثکم

 هدنسهرآ یساضق هیلاطنآ هلا اضقو . رد دوحوم یس

 | ة:روهصما یبوا رب كو .ردشاوا ناشفا شت [یخد

 دتع ردق هنر روا یعاعس هیطالم كشالو زیزعلا

 رب جد هدنغاعسو تیالو هرقنآ هلعساوب بس .رول وا

 لیزق هدنسیونجقرش كن رهش هرقنآ بول و غاط
 هل وا ۳ یس هضوح تانعام ربا هب راقس هل ام رب |

 .رینازوا یرعوط هیرغ بونج ندیقرش لامش «قر
 اضق هدنغاعس ۳ كتتالو هب وق لالا

 اول نکنم «بولوا هبصت رب یزکیم
 هدنسس ونج بغ هزمولک ۸۰ كنهيلاظنا نالوا
 نالا OEE E هزم ولیک Ao ت دشا یرکمو

 ۱۲ ۰/۸۷ «قردل وا هدنتبساهشروک لاش قرش كنل وک

 3 و هدعق ومر لزوک تیاف نالوا یعافت را هزم

 یسلامها ردق ۷۲۰۰۰ .ردعفاو هد یلاش ضع

 یروصقو نایتسرخ یزوب جوا ییا زکلای «بول وا
 یرهجابوغ اب فیطل كب هدنفارطا .ردمالسا الماک

 هبصق رب هاکتراح هعفدل وا .ردراو یرلهویم لزوک و

 هب دشرر . رز دل وغشم هلعب انص ضع یسیلاها «تول وا

 ٹر كنغاخسەکت یساضقیلا لا. رد راودیتکم

 اب ع هلیساضق هیلاطنآ الا مش بول وا عقاو ه دنتهح

 ندنتهح ییرغ بونح «هلیغاجس اشتنم كتالو نیدیآ

 هلیلح اس یک دا یخد ًاقرشو ًابونح «هلیساضق (شاق)

 ۷ ۵ یدلاح ینب دل وا یواح ید یتیراهیحا ریدک | ۳

  ندرلنایتسرخب زج نانلوب هداضق زکرح زکلای كران وب
 ۱ ۳ و ٤ ا

 Nae .ردعقاو هدن سش راف ی رهش (سویلطد ۱ -ادق» س وش كس جاقرب . ر رسم الماک یر وصد هعشث

 یمطعا مسق كنسيضارا .ردراو یند یریاشع هدنر

 خد یرلهووا تبنمو یراریاب لزوک بولوا قلغاط
 یسهیضرا تالوصحم .ردقوح ید یرلوص .ردراو

 ۰ ینهیعطس حاسم «بولوا «نوتیز کوک نايه «نووت هللا هعونتم تابوبح

 قرهنالپوط هیر (وعغالا) هجلساب یسهراج هایم

 . رولیکود هریکد ى « هلا رح یری وط هب ونح

 ۱ یا

 هدنن ام زدیم السا تموکح فلثییس انم لدعم ناقیح هدرز

 كنهنوبسیل نالوا یتخیاب كریکتروب
 -اوح «بولوا هبصق رب هدنهسس راق

 رو م ویلا .یدش وا ریس هلمساو ندنف رط راب ع

 هلع GSE نالوا یطلغ كن وب هد دنع ریل رکن

 [ هل روپ تعحام هدهنسهدام «هدالآ «| .ردف و رعم

 ؛هدنس ع لحاس كناس رفآ (۱۳010۵) ا

 نانلو هدنلا كنەزىلكنا كنەنيك یراقوب ) +«

 o:e\ «بولوا هلکساو رش ر ه دنس هطح (یتناف)

 كح وک رب ا .ردراو ییاماکعسا ضه و یسل اها

 یلاوه لزوک لا كاحاوس وا . رول وا تصام ه رحم

 ره وب .ردلزوک ل یرهلح كرف «بولوا یر ۱

 هکنلف هدعب «بولوا ندنناکلقسم دریل ریکتر و ادتبا

 . ردشمک هبهرتلکنا هدنسدالیم را ۱۸۷۲ و

 كناتس راغلب ( 111803 دوخاب 21602 ) | ا
 هبصق ر یزکم ا ضق هدنغاجس هون رط

 هدنسیقرش بونج هزنمولیک ۳۲۰ تكنهونرط «بولوا
 هدنسس ونح ترا هزنمولیک 6 ۲ كن رازاب ناتشعو

 ندنردیک كناقلاب هحوق یزاغوب هنلا س. ردعقاو

 كشرط کهدنسهرآ هییلسا هلا هوئرط «بولوا
 . رد راو یعاشرا هرنم ۱۰۸۵6 .رذن رم

 یا ( ویلا ) كل ریکشروپ ( ۱۲۵۵ ) ۱ یو

 هزیموایک ۲۲۱۵ كنههوپسبل «هدننل

 عقاو هدهفاسم هزنمولک ٩ ندندودح ایاپساو هدنقرش

 یتمعی) زوباداب كنایاب سا «بولوا رهشرپ مکس

 «یردش رباق بوط و تفت «یرلهعلق نیم «یسیللاتها

 . رد راو یرلهباخ هتسخ یو یرادلشف ددعتم

 د وح وم مولا رص 7 یرل_فدل وا شکزپ ل رلب ع

N?ردەدنتعس و و ریه . 
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 و لا

 رلب رع «هرزوا كمربتک وص هج رص 2

 تیاغ ینبم هن رزوا كرارک هرص ترد هنتسوا یربرب

 مویلا هدوب هک ؛یدرلشیای لویوصرپ عنصمو لزوک
 بارش لزوک و نوتیز قوجكي هدنراوج .ردرومم
 راوی

 ۱۷۷ ؛بولوا ندرلاباب (Eleutère) 1 لا

 ۱ و :شفل و )شات حنا هدنس د الیم ځرا

 هدننامز یرلقل روطاربعا د(دوموق) هللا (لروا یرام)

 یلن ايس رخ هب هه لک نا «ك رهدیا قلاباب همت

 تافو مدت را ۱۹ هرکص ند ا لاخدا

 چ .رددودعم نده ا هدن دنع ران ايتس رخ . ردشعا

 .ردراو ید یراز نع ییا رکید لمس وب

 ۱ هرجولا
 ۷ ندراصح ه رف یکم بول وا اض ر

OL9 هلیغاد و تم وکح ب yندنورفو ناخ یا  

 وا کک ره نده رق °

 راصد هر كس الو ساویس

 هدد مح قم تكغاعسو و رزغ|یس

 تع 2

 و هیحات ۷# اتصف

 هد راتو هک رد رودار ان

 عماج رب . ررزسم

 ارا و ب ھم ه٦ ا 1 «دڪ م و

 :ردن راف

E 
 9 نورد یسالج نا_ه

 هلا هعونتم تابوبح «بولوا تبنم هعقدل وا یبیض

 . رول وا لصاح یعاوا 2 رله ویمو هاريس

 جد یرلنامروا دار ی را ندیلکو ایع یسهیعانص

 تالو

 رک .روینلو ییدعم ریمد رب هداصف لو رد . ردق وح

r EETتیام هنس رم و < رازاب یسربا و  

 .رولب روڈ ریاس هدنس ۷

 .دسعطق (نکد) كناتسدنه ( ی لا

 كن روا و EEE قم ه وکح ماظن و دنس

 بول وا روش رز ه دن سلب غ لامش هزم ولیک 7 ل دابآ

 داعم قوح كن بلغفلوا دع سدقم هدندنع راودنه

 EES هن 3 . ردیهاح ییهقینع را او

 فولوا رهش رب هلعما و ید هدنسهراد ساردم

 لوط ۷۸ 6 ۳۵۳ لا اش ضرع ۳۲
 . ردعماح یییاها ۲ ۵ ۵۰۰ و عقاو هدیقرش

 | سو
 ردشعا روهظ تاذ حاق 1, ند

 «بولوا هیصد 7 هان اتو تار

 -ارعتو ع بقلم هلبقل 1 ولا ندن وا

 (یرفت

 ه دیقرش لوط

 صذ و ۰

E:هبا یلامش ص  i ۷٤ 

 ردفا

 ه لا ۱۰۳۹

(Eleusis)ااش ولا ۳ هدعدق نان  AEرب  

 ص وصح هنن دابع دل( سرس) یسهبلا تعارز «بولوا

 موللا .یدآ ر وهشم هأب دبعم نت عج نالوا

 ا دب رو رب هيما (هنيسفل)

 ع بونج كشن ریش ناد-ه هدناربا | دول

 بول وا عاطرب كوب عقاو هدنسیب

 كغاطوب .ردهزام ALE یه ورذ حسن كأ

 .رونلوب یرلن دعم یعاب شاطو تفن قوحر هدنتسوا

 عاب یارطا , هلغلوا قوح كى رلوص ناقآ ندن راکتا
 ۰ رد ر وسم هل رلن اتس و و

 كن هروک ذم هد «بولوا ند رارهش ۲

 كنب رب (هنج) هلیغامریا (كنک ) هدنسهیلاش تهح

 لاش هزم ولیک ۷٩ ۰۵ تكنههکلک و دن -هسق رلث لع

 ۱ هزنم ولک ۵ كنيلهد و 8 ابا كنهرک | هدنسس رع

 لاش ضع 0
 ۱۸۵۶۷ و «عقاو هدیقرش لوط ٤۹٥۰٩۱ هلا

 هدنلحاس یلاعش كني رهن هنج رش یکسا .ردعماج ییلاها

 .الوط و راط یرلقاقوس و مظتنم ريغ یسهینا «بول وا

 هنوک ندنوک بوتاوا ان ندنفرط راریلکنا . ردیلقیش

 كروکذم رېن هسیا هح یی نالوا هدقفلوا عیسوت

 .هجکاب مظتنم یروا بول وا عقاو هدنس ونح لحاس

 ندرپش .ردعساو تياغو زود یرلقاقوسو طاح هلر

 ان ندنفرط هاش ربکا هدهفاسم كلهزنمولیک ۳
 كراودنه ندیکسا رېشوب .ردراو هعلقر نینم شفلوا

 « ۵ دن _سق رش بوح

 یرېش مالسا نوتبسب یدمش «بولوا یرهشرب سدقم
 .رارویدیک هننرایز كرهش راودنه هنن «هدلاح ینیدلوا

 ندنفرط هاشرتک | . ردشلاق ریش زآ كب ندنس هقیتع رات آ

 دابآهلا ؛نکیا ( هغایارپ) یعیدق مسا «قرهنلوا راء
 هددسا و یسا وه . رد-شش وا دست هيما

 ریمد و هدنطسو كياتسدنه «بولوا مالغاص تیاغ

 كليدمش «هلغل وا عقاو هدنعاقجا 4طقن كنطوطخ لو

 نکیم كناتسدنه نوت نوکرب .هدهسیا یزکرم تلایا

 هتکلک یتلایا دابآ هلا س .ردل ومأم ینحهلوا یسیموع

 هحاسم ,ردمشنم هیاضق ۰ «بولوا ودن تو

 یسیلاهاو هزم ولیک عبرم ۰ ارق یس يڪطس
 هنشاب هزام ولیک عبره روب «ردشيک 0 ۵۰۰ ۰

 «بولوا تنه و زود یسیضا را نشود فک ۱ ۵5۲ !

 ۱ وا رهش رب هر راغم هلا
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 «قوماب یالوصحم هصجاشاب .ردشفلشیا لزوک تیاف "

 كن هرم ساکن ا هد را ۰۱°۱۸ هارد وا د وح

 و امت هنطیض

 هدناتسدنه (لولم نیدلا فرش هاش ۱ الا

 نوا :بولزا نت
 تفه »و ؛شماشان هدنرخاوا یدالیم نرق یصکیا
 ناوبد رب یس راف هللا هم وظن هر هل | ونع « هناضم

 ندنسا ر عش نرخأتم ناهفصا هدمسا و س . ردشقار

 . ردشعا .تحایسب هناتسودنه «تول وا قند ی

 ؛بوتلوا ندهیام یارععش ۱ فلا

 یراح ریما .ردیللوبات سا

 هاف وصتم و هب اش ورد «بول وا ندا ھم یدنشقن

 هود ف راسا لج هعط وش . رد راو یراعشا ضعب

 هل هسریل وا لاسبلا اک ردقن كدرولوا 2

 كهسلو لاعشوخ هلدرد رک | هرچا قشع لها

 كەسلوا لایمو قشاع یک یماهلا هد نس

 | اشابییاملا
 نا ديا د_ہع نا ناکقنح «بول وا یدیفح

 ترهاصم «هلج و زت ییاطلس هربنم یسهع رک كنم راتمح
 ترم 2 و شوا لئات EC یهاشداب سا هری عج

 ؛شفلوا نییعت هل اط عا الاو سل «فلتم اقا هدن داعس رد

 تافو «نکیغوهدنشای ۲۵ زونه دن را ۱۲۷۷ و

 . ردشعا
 كناده ؛پولوا ندنسارعش ناده ۱ یعلا

 ؛شعوط هددابآ دسا ناک هدنراوح

 هدننمدخ كناهعهاشو رکناهح «هلتلحر هناتسدنهو

 .ردشعا تافو هدنح رات ۱۰۰۷ «هرکص ندقدنلو

 ایک ر اار < ا جک» راد هلاوحا مارت

 : ردندن اا لح تب وس EE یاود بت صو

 تسم فکر د مرب لایہوچ نایرک
 داب هررد ملاخ یوبسوچ نالان

 لناونع « راعشالا ةصالح » ید یهلار رکید بس

 .ردشعا تافو هد ۹۶ ۰ بولوا نلوم كيانک

 | یه
 سرب د ۳

 راد راو بول وا تو یارعش

 .اف وو تدالو جرا . .یدبا ندنسهجکی

 . یدمهلل وا

۱۰۷ 

 سس تا ساسی _

 ی لا

 ندارعشو ندنرلکب ناتسدرک ۱ لر یملا

 ییالوط ندنعارج ضعب «بولوا ) ۰
 مادعا هدبلح ندنفرط یرلتضح میلس ناطلس زواب
 تب وش .ردراو یراعشا هدن زرط یاتغج .ردشغل وا

 : ردند هلج وا

 نوچو| ناج یالبرپ نیمر ريب راناج بیدرای
 نوچوا ناق هلایپرب نیمرتوب راناق بید هداب

 هدنغلتنوق ( جخرعماق ) كنهریلکنا (۳۱۲) ۱ لا

 هدنسیقرش لاعش هزامولیک ۲۵ كح رساقو

 یسهلق كنکاچو یسیلاها ۸۲۰۰ «بولوا هبصق رب

 دود راو ىنا یمآ تالوا .تنعاف راه
 رلنایتس رخ هبین سایلا ترضح (10110) الا

 هدام «سایلا »] ردسا نلیر و ندنفرط ) ۰

 [.هل رو تعحام هنس

 Eliede E) ۱ نود ده اسلا

 ی هدب رانف نداعلازعو ضرالا ۹ بول وا لدن ویعیبط

 جاقر قلعتم هنف یکیاو .ردشلو تربش هلیسال وطدب

 ر وهشم كا كن

 هینف هتوقوم لئاسر كنهسنارفو ؛ردراو یرتا ربتعم

 هسنارف .ردشعا رش هعفا تامولعم قوحرب هدنس

 ىدا ندنساضعا كنايعا سلجم و كنسایمداقآ

 تافو هدنحرات ۱۸۷ «بوغوط هد ۸
 ردا

 2 0 ( E11۵ ) (مالسلا هیلع) ۱ سالا
 یلکبلعب بول وا نا 5

 رام اوت و لوا نو ۱ لات )ع( یسیع دلم

 ندمانصا تدابع لیئارسا یب «بولوا تایح رب

 قوح رب «قد هوا بیقعت «نوچکیدتیا یبب
 قوسح رب و ؛شماشای هدر هراغمو ار تقو

 هدنوبن ی () عسیلا تیام .ردشمرتسوک راز
 هدنخم را ۸۸۰ دالا لبق «قرهقار ثراوو فلخ

 . ردشغل وا عفر هب امس

 نت كنات دم ناتطلس یلچ تب سالا

 هاشداب هدعب «بولوا ندنناک تا

 هنفرط كناياس هداریش یردارب «هلکر یپلا راشم

 هاشداب هدننامز ینا ناخدارم ناطلس (رخومو ؛شمع
 هدا ما بلا ییافطصم هدازمش یردارب كپبلا راشم

 طیض قی زا «هلبا نایصع یاول عفر هدیلوطات [ «كر

 ترضح نانلو هرزوا كعا حف ىلوباتساو شا |

 كلوباتسا «ن وجا قلا یک وا كن ایصع و «ییاخ دارم ۱



 ی لا

 ناطلس دلتف رکو ذخاو كرر ید ییافطصم هدا ریش

 .یدیا صخشرب ناخو قالع .یدیشقا ملسن هناخدارم
 ناطلش حفلا وا (سروخآربم) |

 و 2 ناطلسو یا ا د كب سالا
 او ف نخ توا وا نر لس رب رک
 هګ روک ناک هدنتالو رتسانم و یسالعادح ندنفرط

 یدم رپ هدنتال و هيناي لصا نعیسیدنک . ر دیس اب كنب رهش

 «بولوا روالد رب یلهرق (تیراتب) عقاو هدنساضق
 نالوا عقاو هنتهج یلدا رآ كنيناث ناخ دارم ناطلس

 هلمالسا فرشو ؛شفلا هن هناهاش تمدخ «هدنرفس

 رو كپلا راشم هاشداب ك رک و یدیشلوا گکرف

 بتا رج عطق هدنربتتطلس نامز كنيا ناخ دم ناطلس

 ؛شفل و رضاح هدنکف كاوساتسا ك رود هداتعم

 مماج ییاسیلک رب هدنراوج هلق ید هللا یهاشداپ نذاو

 (یبماج روخآرعما) مولا هک دشعا لیوح هفبرش

 هنن هدنلاصتا .ردفورعم هلیمسا (ییماج اس ) اب و

 رو هاش سرب و ققو تینا اس

 .یدیشلوا یسالال ید كس ات ناخ د زاب ناطلس

 تدمر «بول وا لوا روخآرعم هدنسولح كملاراشم

 | تیرانب نالوا یسیلصا نطو «قرا روی غارح هرکص

 هی ناف دن تست هب رق جاقرب نانلو هدنراوح هللا

 یس هناکلام هدندوع هننطو ك سایلا .یدیشلرپو

 «هلکمر وک زتسانم ر هدعقوم ر لزوک تیاغ هدنلخاد

 هناخش رامعرب هلفیرش عماج رب هنبرپ كنواو مدهو هعیابم

 یاس تجریش هریک کازودنا ان هریاسو هم زدقو

 رومآم ضعب راسو هدنکلیلاو هیناپ هدعبو ؛شمروق
 «كرهدیا فقو نس هناکلام .ردشف و ید هدرلت

 فتو «هلغلوا شا لر هنیروک ذ دالوا یتسهیلوت

 هرادا ندنرلکب هجر وک نالوا یسهئرو مویلا روک ذم

 هک ) تهنا"نالوا کوب ندنلغوا ییا . ردهدقفلوا

 (ردراو قیرش عماج بوسنم هنمات هدنراوجوپق کی

 ەدە روک لغوار رکیدو ؛شلوا دیهش هدنرفس دادغب

 هکب سایلا روخآربما .یدیشلوا یسلوتم كنفقو

 هداعق راخ قوحر هدنقح ؛بوایقا هاب رظا یو را

 یر صد ناخ د زباب ناطلس ایوک .رولل وا لقن رلیش

 نآ ویح ر ند روخآ صاخ (هدنراقد روپ جا رس سال

 رود هدهنیعم تدم رب قرهلوا بکار اکوو یتسلآ

 .هنلوا كيل هنتسیدنک كنارقو یضارا یدلیبهدنا

۱۰۸ 

 س نح | ابفاصتم .یدوسشلیا روب هكا عفر یتس»یصاح

 ۱ رم كروخآربما زمساوو E «بودا تانا

 E ٠ ا ردا لاکا ییرود ات یا

 ۲ دنمريتدیف كو وک ندنکبوکو «شعا لوح هشاط
 ریس شعب هدن رار هک روک افداصت ا. شما شمالشاب

 ا تل کرد راو شاطر هدنلکش
 هدققآ یب وص ندعمرب ضا هدر وص وب وک نددنربرپ

 شا دیلو تپباس شم ول یی اور نانلوا رک ذ ه رد

 تافو هدنح رات YN هجرت تحاص رد و .هسلوا

 . ردهدنلاصذا - هد هحش ر وک یسهب رب «بودا

 نالوا 0 و نادنسس

 .راوحوا را اسنغم و هغر ۰ نکیا ۳ یسهرق

 هش راکبهرد «هلا ا یسبضم و «طیص ید یرل ۱

 قلریدلاق نداروا «ندنغیدل وا شلآ روطرب صوصح

 ندنفرط یددسا شفلوا نییعت هنکلیلاو ماش «نوحا

 «لتهح ییدقتسیا كقبک تاذلاب ,بوردنوک سم رب
 اشا دجا كحوک یسیلاو یلوطانآ هدنحش را ۱

 هدننلآ ی رهدناموق كناشاب روالد یسیلاو نامهرق هلا

 «بونلوا ذخا یسیدنک «قرودنلوا قوس 2

 . ردشفل وا مادعاو ؛شلرتک هلوباتسا
 یدالیم نرق یجج وا كنامور ا زا

 .اسو یعیبط رات ء«بول وا ند رلفل وم

 .ردشقارب ربا ضم هدنناسل نانو قلعتم هەر

 هروم ( )81146,٤115 سلا دو خا ۱ 1
 هدنس هش وکی غ لاعش كنس هر رج هبش 1

 «ردهطخ رب هدنسید راق كنب راهطا هینولافکهل اهطنازو

 تلایارب ربارب هلبا (ایاخآ)ناناوب هدنتهج لاش قرش هک

 نداصق ترد یییدنلو مسقنم كتلایا .بودا لیکشن

 رب افرش و نداانیسم) هرم (ایفور) ًابونح -ردیزپ
 شلزآ ندایداقرآ هلی اچ . (ه آود) ندن رلعبات لروک ذم

 كلا غ ید ندنتهح قرش لاش هدلاع ینیدل وا

 نات وب ابغو هل رلاضق (اتروالات ) و ( سا رتاب )

 نالوا بیرف هاوس یسیضارا :رد دودج ها ریکد

 بولوا ولم هلراتلفاطبو قلموق زود هدن راز

 .ردقو ید یرلیوقو ناه
 ررباب رادلوصحمو تنم ضعب هدنسهیفرش تهح

 یسبرلپا اهد .رارریدشیتب بابوبح یی «بوللو
 «هکدلدیک یرعوط هلاش و قرش «بولوا قلغاط



 نیم

 ۲۲۲ کسکوب كا كراغاط وب ندیا عافترا بک
 دودح .ردیغاط ( سونولوا ) نالوا یعاقرا هزبم

 تبحیربن هجاساب هقشب ند(ایفور) ناقآ هدنس هیبونج _
 ىر ڪر ورد (ییوتساق) ندا نایرح ه دنس هيطس و

 .ردیسهبصق (سوغریپ) عقاو هدنتهج برع بونج
 دشت و هلیغلن | ولو تنسل اها هدع دق نامز هطخ و ۱

 یرارهش (ایبعلوا) هللا (سبلا) عقاو هدنرانک رهن ییا
 ندهند مسام هتل رلینا و یسا هد ابيل وا .یدیا

 «ندنفیدنل وا ارحا رلن وب واو رلشل وک قاطرب نانلوا دع

۱۰۹ 

 | ۔الپوط هیاروا ندفرط ره رایانوب هدنبسوم رت وواو "
 هارظن ر سدقمرب ههدبلا هلتسانمو . ىد زارت

 ۱ نال وا عقاو هدنسهرآ یرلت ر وج ءدق ناب وب «ب وقات

 .یدزاغتوط هسهک هیدطع وب هد ره رام
 ۱ انس ه رب زح هشت هر وه یتایا تا عم هدیلا

 یو بول وا یر تل ایا شب ینید-لو هم

 ءهل رلتلایا (هدیلوغرآ) ًاةرش ءایناراقا و (اینیس)

 خد ًابرغ «هابرازفروک (سارطپ)و (تنیروق) الا
 ۵۰۱۷۵ یرهیعطس ةحاسم .رددودم هاب ریکد نانو

 ه .ردیشک ۱۸۲ ۰۰۰ یسلاهاو «هزتموایک حب

 ندنرابع,ند (هدیلا ) یرب «بولوا مسقنم هاضق

 (سا رطب) یکم . رد دنس هطخ ایاخآ ید رد کیدو

 [.هلب راوي تعحارم هددنسهدام « ایاخآ»] .ردرمش

 n ( تارا ۱ تازلا
 ندنسابرفا ك )ع( ص ترضح

 ترضحو یسهجوز 2 () ایرکذ ترضح «بولوا
 ییایش ترضح هیلاراشم .یدا یسهدلاو 20) ىح
 خش راو ضعب .ردشروغوط نکیا رقاع هدنتتوخس

 .ردروکذم هلیسا (عابشا) هدهیمالسا

 (El. de Hongrie) — یلراج ۱ و ازبلا

 یجکیا ندنرللارق ناتسراج

 هات ترا حر ۱۲۰۷ «بولوا یر كن افتسا

 رد یس ر (هکیرو) «نکیا هدنشاپ ۱ - ؛شعوط

 ندنف رط ییاق یجد ا تموکح تا «بولاق

 هزاسانهرب هند زب یس هم دم روک یتهدالوا بصع

 رکیل وتو و ؟شم رک هداو زا هل دابع یتیرع «بولیکح

 هدعسا 9 كنو xT نه هنس ه رص ها هدن دنع

ّ 1« 3 
 كت رادمح نوغارا هک ءیداراو ید یس: دوفحرت

 ی دا

 شمهراو ه(سند) یرادکح ریکترو بول وا یربق

 ۵ سح نعا هد ول «بولیکح هزمساتم 3 «هعلاخ لوطو

 : ودشهگ -هتس

 | تبازبلا

 :شمراو (تروراخ) یلارق رام هدنس.دالیم چ

Eال یاب  

 هرادا ییاتسهل NY هدنناف و 3 ( ربع زاق ) یردارب و

 هتموکح كل رب هدنح رات \ TA * «ه رکص ندکدشا

 ۱ تازلا

 -شم راو ه ی ول كو یلارق ناتهبهل

 یر هل اخ و عوف و كنسهحوق هدنسدالیم جرا

 ۔افتسا یلارق هتسوب (سیلەتسوب)

 و ناشر ب ولوا یربق ك

 ۱۳۸۲ و

 «هدهسا شلوا تاج 6 هل تفرص کو كن اب رام

 ندنان ندنفرط لراش لحارد یلارق لو! هدم

 تكنونو ؛شلتآ هنادنز ربارب هلریق «قردتلوا طاقسا

 ید هسا شلک هتشاب تموکح هن هرکص ندنلتق

 ندنفرط (دراروح) یسیلاو ناتستاورخ ًابقاعتم
 .ردشغلوا لتق ًاةورغم

 ۱ اربلا

 یتهریشمه «هد ۱۵۵۷ و ؛شعوط هدنسیدالیم خرات

 یحش زکس (--یسهجلارق هریلکنا)
 ۱ ۰۳۳ «بولوا یربق كنب به

 ردق هتقووا . ردشمقیح هت «هنبرزوا ینافو ,كنایرام |

 شعشاعوا 3 هعلاطم و 3 «ب واشاب هداوزنا

 مولع هدهرلکنا «بولوا یامولعم لیخ «ندنشدلوا |

 هتداز كنه رحم هوقو هنسیقر كعيانصو فراعمو

 یتلناتسن ورب یشراف هک کیلو .ردشعا رتمدخ وب

 ایح وقسا یک ییدسا زواج قورع دح هدما بلا

 لظ رب كوي خد هدنقح (ترآوتسا ایرام) یسهچلارق
 یسدنک .یدیشعو ردقهتمادعا كرهزتسوک ردغو

 ایاپسا نالوا شمهلوا قفوم بویتسیا كا جورب

 هلیس و ییرا ذخا كئرآوتسا ایرام بیلف یصنکیا لار

 هب ه ریلکنا هللکشت اچ ود ر كوي كرهدا ا |

 هیحاص .یدیشل وا ب وغم «هدهسا شا برح نالعا | لوط نکیا هدنتشش ۲۹و مرو # نو

 -راو هی دسوک :هددسا شعسیا لارق جافرب یهجرت

 ند رلز وب هک «یدیاراو سود جاق ر قا تونم |

 ندنتمادن نالوا لصاح «هرکص ندکدتا مادعا یی رب

 لغوا كنرآ وتسا ایرام .ردشعا تافو هدا ۳

 كى
 ر

 .ردشقار فلخ ی(قاز) یلارق ایحوقسا نالوا



 ی لا

 | راتو قاتنوا «جیافصیف ربارب هلکن و و هردقم

 (تیاربلا) ید كقاز هيلا یوم: E .یدا نیداقر,

 ییجشب یسر ناتتسهح «بوا وا یربق رب هدندسا

 راچ ود a ضعد رارب داکن وی و ؛شم راو هش رد رف

 SE .ردشغا تا و هدهردنول هدا درز «بولوا

 یی الت «بول وا ماش هلیمسا تباربلا ید یرق كن وب

 هام کل (ت راقد) رمهش مکحو «شمر و هفراعمو مولع

 .یدیشلوا ندننادک

 ان ربه ی ےکیا E ات , ازبلا

 لارف ناسا واى رق
 نوجا سولراق نود یلغوا ینسیدنک بیلف یجکیا

 ۲۳ و ؛شقا ج وزن یسیدنک هدعب «نکیا شتسیا

 بیلف هروک هنفیدنلوا نظ . ردشغا تافو نکیا هدنشاب

 لتف ییهجرت ٌةبحاص نوعشدنافصیق ندنلغوا یدنک
 بوسنم هنسینادناخ رادمکح هسنارف س-.ردشعا
 «بونلو ید نرداق جاق رب رکید هدنمسا ( تبارملا )

۱۰۳۰ 

 |. یسهرب-شمه كن (یول) یصتلآ نوا یسروهشم كا
 ۱ ترفو نالوا هنن ردارب هک ند(تباربلا مادام) نالوا

 ین وا مادعا رار دک «بول و ترهش دلم

 تراسحو ترام 2, كل وب هدنمادعاو شا

 . ردهم راس وک

 لامش كندعتجم كلام (Elisabeth) ) . | بلا
 ۰ ۲۳ ا ۳ سل زبل

 ( سرو ) یاک هدنتهح قرش ) ۰
 هلل وب رەد ندک هب اقل د اليف ندقر و ون «هدنش روهج

 

 . رد راو یسل اها ۲ ۰ ۸ 8 و بول وا رهش

) N 
 كل اع هديلامش ا یرلهطا تازبلا

 ۱ ۵ رس ه هد سالطا طرح رخ و هدنسس راق یرروهج

 . رد رلهطآ كح وک

 ور ی و

 بم زر
 هد ۹ . رد ريق كي هس راق ها وزب لوي «بولوا

 هه رزوا یط وقس كنا وا هد ۱۲۷ ۸ توكو

 شمقیح اسم هیس ور «بودا بولغم ی رلیلح وسا و ؛

 1 هد دب راح ال ید a یکیدشا 1 ەد , الف

 ما لا ینفرط ایرنتسوآ یشراف هقیردرف كویب یخد
 قوح قحر .یدیشعازق رد راج ضعب «ك رهدا

(Elisabeth Island 

| 

۱ 

 ی لا

 زن و كفراعم و مولع بول وا

 ۱ «یدیا هدهح رد ۳ یک اا هتهافس و قود «هدهسأ

 قوح «بویف وا «نوحا كلي هک ا تسد یس هک

 .یدیشعا ذاا رلتس ود

 یامل تا ازا

 «رد ارس كوپ رپ هدسراب e هزبلا
 تیروبهجو كراروطارییاو لارق

 . ردشفل وب یهاکتماقا كل روهج ی هد رلنامز

Elysée) :یسسا ۲ © قادس مزبل 1  
 E مھدی لع راد الو رلی اب وب ۰ ۳

 ع جد هر اا كوي 3 ك سران «بولوا ا

 (یرب و) 1 « زدشل وا

 كالما «قرهنلوا ظن هدنګ رات ۱۷ ۰ «بولوا ج

 كو EE هب دلب VACA «نکیا ند رادیکح

 . ردشغل وا

 | سا
 یسب ) سوئش) بو وا ی رهش مهم لا كنس هع دق

 مولا یراهبارخ .یدبا عقاو هدنراوج یره ینوتساق

 .هدام ( تيارا ترو »

 ] .هلروي تعحارم هس

 ردق ۵ ( رفظ قاط « ندننآرس

(Elis)بر كنس ر رح دیس ه ر وم  

 ا (هديلا) عقاو هدنسهش وک یلاعش

  Eهدنس ه رآ یرهبصق ( اب ویلاق ) هاب | ) سیل ووا ۱

 ورعم هيمان یس هس ردم سبلا هد ریش و سس .دد وهم

 شو تن اه وا اا © هک ءیدنا زراو هشردمر
 سيس ان ندنفرط (نودف) ندنسلاها رو دم

 یدیشتا هظفاحم هلیءاع ینیراکفا كهيلاراشم مکح

 ۱ سلآ

 ی نانلوا طبض ندنکلام ناربا
 . رد روکذم هدح وتو تک

 دارا ق ایسنا (Elisé) مالسلا هيلع لا

 3 لا ر ڪک «بولوا لک 0

 د ندهيلا رام ینو «شغا تفاقر ۰ ) ك (

 ند )ع( یسیع دالیم هدکبلع هر دا قلخ هد وہ

 ‹قرەنلوا

 «بولوا هرقرب ایو هیحات رب ا

 یتیدلوا

 ندمانصا تدابع قلخ ۰ ردشغا روهظ لوا نر کس ۱

 ۳۳ ها تر هلع لا هیهلا ماوا و یم
 . ردشم رس وک تا زعم

 هدنامز كیهل و دل ادمع نده و لا ۱ لا

 ا ا ناف رخ ها روھظ |
 ادا «بول والغوا تسايلان ىلع وا ندا لالقتسا

 دطاصم هل ردب هدعب و ؛شقعا نایصع یشراق هنیردب

۷ 

 دو ص وقفو ی



ِ 
 ح

01 

 «بودیکهم زراوخ هدعت هجرت بح اص . ردشعا طبض

 ؛ ردشقنا تافو ندلع زوک هداروا

 هد ساملح» هدب رغم

eهما ید نرو مکح ۱ سم ب  

 سحو ذخا نیدمم بولوا یربخا رادمهح درار

 لتق یتسیدنک ییش هللا دبع وا هدعب «نکیا شا

 مرا ۲۹۷ هعقووب .ردشمراتروق یییدمم «كرەديا

 . ردشل وا عقاو هدنس رش

 توعحارم هتسهدام « تقیلا » هلدم] 1۱ تنلا

 [ .هلروی

 ناتو هےسەطخ 9 ك٤ دق نا ربا ۱ ةتنالا

 نایریو ندنفرط یرلخروم مدق) س *
 . رد رابع ند(ناتسرول) «هروک هلاقحا «بولوا مس

 .اربا ترضحهدارو .یدیا رپشرب نالواییانمه 3

 هلیععا (روم روهال ود وه) هد هينا ربع بتک هدننامز نه

 ۵ (دیهان)هدنعا رپش .یدنا راو رادکحرپ نانلوا دای
 سخویطنآ هک ید ازار دم وب ر صو 2
 لاها «هد هسا شاتسیا قفل وا تراغو بین ندنف رط

 .یدرلشعا لتق تاک

 اپ وروآ E وب ae ۱ نوا
 رب بوسنمهن راثادناخ یرارادمح 2

 (ناتک آ) هد هسنارف یرب كرلن و . ردشق و نداق چاق

 وک ) یعننوا یسدقود

 هیهسنا رف ید یتوروم كلمو ؛شمراو هییول یلارق
 ,هدنرفسبیلصلها یحم رب هدعب دهسا شوا قالا

 بولیزو یرلارآ .هدلاح ییدنیک هدنتیعع یسهح وق

 رون) نالوا یلارق هرلکنا ارخومو ؛شفاوا قیلطت

 ینوروم كلم «هلغمراو هبیزنه یجنکیا یتنوق (ایدنام
 ۱ زسجا رعماو جاقصیقو ؛شمک هنطبض كنەزىلكنا یخد

 یسهحوق «هلغلوا نیداق رب
 هع ۰ دک را ۱۱۸۹ تیابنو ؛شفلوا

 ندنفرط (نویلودروک راشیر) ىلغوأ ندا سولح

 سدح هز سانه 9 ندنف رط

 | هسنارف «بولوا یریق ك (موب

۱۰۳۱ 

 هداروا «هدهتسا شک هدر ناسا ۲
 هاراخم یسیدنک «هلکعود هنفرطهلودلادضع یرکسع "

 ید ییامرک هدنح رات ۳۵۷ هلودلادضعو ؛شجاق "

 ۱ تبیلص لها یج> وا كنو «بولیراقیح ندسج

 -ردشعا تلاکو هدهزنلکنا هدن رفس

 Eléonore) 8۳۳076966) ر ون ویلایلهسن و و رب بس

 .ردشمک هنسهرص هنعا هلیتهج یدهزو قالخا نسح
 (EléonorêdeGuzman) هرونویلا لنامزوک س

 ر لزوک هلتاف شلاق لوط ندرت ندنناکداز ایناپسا

 سنوفلآ یحر نوا یلارق هلاتشق «هلفلوا نداق
 لغوا رکيا ۲ ندلارق ویو ؛شلوا قشاع هنسیدنک

 یسهحوز هرکص ندننافو كلار .یدیشک هاید

 هدنکوا یرازوک هدهیلییشا یهجرب ةبحاص لغواو

 . رد رلشعا مادعا

 ( Eléonore de 161162 ) هرونویلا زلت سس.

 ریکتروب :بولوا نیدافرب یلریکتروب هروهشم هلینسح

 دحوق «فلغل وا شا قشعت هتک داند رف یار

 .یدیشعا ج وزن هرکص ندکدتیا رابحا هقیلطت یتس
 «فیطلت ینیرارادفرطو «ربق ییرلصخ نداق وب

 لا یتیرب نالوا رتاوتم ینیدلوا یتسود صوصل العو
 ی كنرلج «ندنکیدتا عیفرت هدن اسم كوي

 ندنفرط ینیاق هدشافو ثنسهح وق «بولوا بج وم

 یسیدنکو «لتق ید

 . ردشعا تافو هدار وا هدنح رات ۱ ء ۰ ۵

 ۰ یدیشغ وا سا> هزب-سأتمرپ

 كپيلف قودیشرآ ایرنسوآ هرونویلا یلایربسوآ --
 «بولوا یسهربشمه كتنک لراش روہشەو یربق

 ه ( لئوناما) كوي یلارق ریکترو هدنخ را ۹
 هنآ وسنارف یحم رب یلارق هسنارف هدننافو كنو و ؛شمراو

 دونص ندا ررقت هدنسهرآ كنو هل ردار «بوراو

 .دلوا یدالوا هدنافو كنسهح وق .یدیشلوا نما

 هد ۱۵۵۸ ؛بولیکح هایناپسا هدعبو هکنلف «ندنغی

 . ردشعا تاقو

 نابا 5 #

 ییالوط ندنعبط تناتم «هدلاح ییدتسا كا ج وزب

 .یدیشمهمری و اضر

 ر كەوا قرف جلسات
 (هضر) رع تر ضح ینسیدن و

 ید كیابع نرصح هدیساو

 .یدیا راو یربق
 9 عاش ما ورع ن حازم

 .یدیا نیداق رب عاش «بولوا |
 شلیوس هدنغیدنلوا لتق هلخاطرب لبغوا تیب ییارب وش

 : ردن دنسهین ص یی دلوا

 یریشع لج لب یلامو ییعاب

 نأبا ما

 حالس ريفغب مک یب یلسیتق

 مکتخا نیا حالسسلاب ماتق الهذ

 حارج دوهشلل هيف رهظتف



 ا
 ةيح تمدام ملصلا ق اوعمطت الف

 حانحو بعصم ی مادامو

 ا
۰ 

(Emathie) ۱لس هع دق هعطق ان ودک ام  

 هطحخ رب ترابع ندم یا یع

 شل و هنر كن (هندوو) ییدعش یزکیم «بوذوا
 نوت هعفد ضعب مسا و .یدیا یرېش (هسدا) نالوا

 هنسانعم كنو .روتلوا قالطا ید هنسهعط این ودک ام

 «ندنغید لوا كيد « هطخ كوي » هحدوا رآ «هعلک

 .ازتشا هعیسنح دل رایلاب ریلیا نالوا یدادجا رادان رآ

 هلی رهووا «كرلیلایودکام یسا نالوا اسم یراک
 یمن و هننراتطو ید کک ات هنتعس و تنم رلقفا

 یسهیحأت (طام) یکهدقلد وا رآ ا ىرالوا شمربو

 .ردظ وحلم یتسانم هلمسا و یخ د كنم سا

 ر ۶ ريما ن تتاک ریما) ان دلا اما

 «بولوا ندنسالع یرصه نرق 8
 حرش رب هلباونع ( هبافک » هتک مات « باده »

 .ردشم زاب هیشاح رب هلیمما « نالا هیاف »و

 .ردشعا لاکا هد ۷

 ۵ زاخسق ماما

 5 ردن دن راعسا هلج هی

 رد

 یس رس

u تاذ ۳ E وس 

 مم تسی راکف دس کا اع رد

 مم تسیراخ راسیتعا هر درک

 ییوت تسیغورف رکا نم "هدید رد
 ممه تسیرابغ رکا وت رطاخ رب

 یوبن ترشح داماد (صاعلا یا تش) ۱ هاا

 یربق كبنز ترصح هاى | صاسعلا وا

 عقاو یرکص ندنلاح را ك همطاق تار دک «بولوا

 ندنفرط (ةضر) ىلع ثتراح «هنب رزوا ییصدو نال وا

 .یدیشغلوا ج وزب
Tia( عبصالا ید ٽن هماما) و ۳ رزخ تا هماما)  

 ر رله عاش بص جد

 نوناخ رب هاش ند ایی ایہ اع ( هن دن سه ةماما) حب

 اس هلیبسح ینیکو ضغب هلسر رخف ترشح «بولوا
 ه دنعسا (تكفع وا) نالوا شلدا لتف ندنف رط كم ا

 هعلطد وس ینید) وا شایوس و دن ید وه رایتخارب

 دود لب راهش

 ادجا ءرسلاو هللا نيد بذکت
 نعام سبب نا كانما یذلا رهعل

 ةنعط رهدلا ر ۱

 نسلاررک يلع اهذخ كفع ايا

 2 فرخ كاج

۱۰۳۲ 

 .ردراو ۱

E. ی a ندای اڪ ترمز AE: 

 رد ریق و ترض> یرب «بولوا . ۱

 كناریا (یوره س االوم) | فاما مشاهیر 
 ] الی دعس مر ولا ندنسارعش

 رخ ا ا ارج .یدنا)یرامم
 تانو هدناهفصا هدنرلش را ۰۸۰ و شم رک ره

 بحاص (رکبه دجم)

 یک زو «هدهسیا شّعا کا رب هب یدعس میش یهجرت

 :رددن راعشا هلج هعطق وش

 .ردراو فاوپد بت . ردشغا

 . ردشمال وا ابدا لوبقم

 مشچود باز ةبعش رکا مربا مالغ
 دناتبف م ناهقیضاب ۲ در دور دو

 یایپ هکنآ یادق یبارک ناچ رازه

 دناسرب نانچ دونشب نمز هک نانچ آ مه

 ید یاش رب رکید ندنرپش لالخ هدیسا و س

 ؟ ابد رانا هل ةعطق وش

 نک ییریشب نکس ادخ قلخ اب
 ۲ ینیکسمو زجگو زای راهظا

 مدرع تدنهد اچ هدید رس رب ات
 نک ینییدوخ كرت هدید مدرع نوچ

ETمسا  ELASندنسا رعس.یربش ونهکل  

 هدنلئاوا یرعه نرق یجنچوا نوا «بولوا ید یر |
 «ردراو یسهلاسر 5, هلس | ونع »¢ هیفاق « داسا

 ا
 ربع تعن ادخ دج زا سپ

 رتسک لدع هاش حدم دعب ز

 كریم ناخ تناما دجتا ا نیعم )
 ناسارخ (یقاوح تو

 EES ك رىكلاع هاش «بول وا ندنسالعو فارش ك

 شل وا ربق و و میسطعت

 .ردشعا تافو هد دابا كت روا هد ۱۰٩ هو

 هلا ونع 0 مالسالا

 ۳ در یصات كلم ندنک و 5 سوم ۱ ۵ ما

Eیاد یه بح وز 9  

 ف رعت و فصو ها هغل تیم هدګ راوت نایظع و

 د رهظم 1 رو دیک هباتسدنه

 0 ر رب »)

 . رد راو یرارب

 قفود هباربم و تاربسخ قوح ر هدسدم . ردشع وا

 ان «بودنا تافو هدنتش را ۷٩۹ یرکص ندقدلوا |
 .ردشن وا نفد هدن راوح هاقناخ نالوا یسهدرک

Eman 1( ) رادکح رکترو 

 یسهفود (وزیو) «بولوا ندنرا
 | لئوناما



 هدنح را ۱ ٩ كدالبم ی لغوا دنادرف

 بولوا فلخ هناژ یجکیا هد ۱ ٩۹۵ و ؛شغوط "

 ند ريکتروب نوچ رطاخ كن (البازیا) یسهجوز 1

 هیوقنو دیزت یتساغودو ؛جارخا یرلید وہ هلرانالسم
 ما رب یک ( اغود وقساو) دن ار ردا طط ام او) دنیا ۲ ۱

 هدریک طیم رحم بودا روهظ رلنادوپق روهشم |
 راشه ردنارق تاکلتسم ی قوحز هریکترو دمو

 . ردشع ثافو هد۱ ۲۱ .رد "

 «بولوا ندنسا رعسو تادا ل6 ییامآ ۲

 «تلح ر هناتس دنه هدننامز كهاش رک ا

 يلج هعلطد وش .ردشعا تافو هدرو وجو ۱

 : : ردد راعسا

 ارم راکفا لدو شیر رک و تسکاچ هتیم
 ار راتفرک درد دصب ون قع درک

 لد شل و رکج و هک دا دتص ها

 ارم راک تسقاع ناهح یاوسر درک

 را
5 

 وا ید یر ندنسارعش نامرک هدیسا وب س

 . ردشعا تلخ هبات ده هد و «بول

 لک كچ یعفیت ید هتسخ نب هکمردلوا
 لکكت هکلو مهدیا راشثبا ینیدقت ناج

 یدروب وس یدلیس كهر دلاخ رظن بارا

 لک: كرل . هتیکیتشا داب اتم

باتسا«بول واند هي ايک یا ر عش
 .ردیللو

 :ردندن راعشا هلج هعطق وش

 لصا نع بول وا یتدرعاشرب رکید هدعسا وب مس

 هدف یک كنا نا مظعاردص .ردیلقعور

 : رد دن راغسا لح خراب وس ینیدل وا شل وس

 رلرید نع هلکنع یدلوا غف هني هللادمع

 بس ] ناما
 یسهدلاو كد ز ۷ دصاسا ند ها

 .ردی-سەناد ك نمدنفا (علص) تاتا رف ترضح و

 كل ترد یر كہللا لوسر ترضح

 هبیشح هللا دبع و «یدیا لشح «بو لوا یه راج

 مرکا ین ترطح هکص ندنناقو كنون .یدیشمراو

 (هن راحی دی ز)ندن رایلدازآ كن هج دح ترضح نسیدنک

 و ( دز ن هماسا) هیلاراشمو ؛شعا ځوز هب

 هبحاص كاسر رك ترضح .ردشعا دل و ندحاود زا ۱

 « یا دعب یما نع |

 ندنمدنفا مرکا r .رد ور یراقدلوا رشد 1

 .ردشخا لاح را هرکص

 ا ما » «بول وا یرلتبحم هدایز هب هجرت

3 

 بول وا « 0ك بايا (هیلعت تش

۱۰۳۳ 

۱ 
۱ 
 «ك رهدآ قیرف |

 تام ۱

(Emba)هدناتس رانا (ج) هح راتاو  

E ۱ندنحا یرالوح ر 3 ربق هک  

 ندنتلاا E كنهیسور یناتسکرت و «كرەك

 «هرکص ند ارح كلهزنم ولیک ۵ ۵ ۰

 . رولوا بصاع هر زرح

 كقالوو هدنلحاس لوص ا هدریصم ۱ را
 3 هبصق رب یزک رم هیحات هدنسبس راق و

 ر

 یعوط هاهینم) یطخ لوب ربمدرب نددبصقو «بول

 .ردعبا هنتر دم هربحش یسهیحات

)Embrun(یراوو » كندسنا رخ  

 هصبقر یزکماضق هدنتلابا «بلآ

 نالوا اک راز هح راکیلوتف هد او نو

 یسلاها ۰

 . ردشغل وا دن دع

 ۱ نوربما
 رق «بولوا

 دلیساسالک رب كوي
 رکلای . رد ر وهشمه

 .ردراو

 تعحامم هک تم ماد اه 6 اک البمآ » |

 [ .هل روپ | كلبما

 | زیزعلا دبع تف نیل ما
 وا یسهحوز تلکللادبعی دیلوو یسهریشمه ك زی زعلا

 تربش هلیتحاعسو تحاصفو هلیلاجو نسح «بول
 . ردشل و

 . ردل وقنم
 ر

 هبوما كولم
 دیعن روند

 ردآ و ضعب هدنوح اف نالوا لا ا رعش

 هیطاق ترت جی (هشر) ىلع تربوح س

 یراقدلوا شا ج وزت لوا كا هرکص ند (اهضر)
 «سایع.۵ نا بول وا نبتبلا مات جا ید ثكنب داقرب

 شا وا یدالوا ترد هل رلعما ناععو هلادبع « رفعج

 .ردرلشل وا دش هدالن رک ٌهعفو هد یدردو

 (Emboma, Boma) هم وب | هموبم

 تراک هد راق و هرم ولیک ۱ ۳ ۰ ندنصتم درب و و

 ا ی ره ون و ہد ع یاش دا

 تراش ررب هداروا یرلتلود و وآ «تولوا دیک را

Empoli ( ) هناقس وط كنايلاتسا 

 فله رئه ودی ںد ٥ رہی < ۵ درس < 0 "لا هم ولک ۷۰ ۱ OS یوپما

 كل و ریمد چاق 9 هد زوا یربع (ونرا)و هد هفاسم

 یسل اھا o0 ‘۰ ءب ول وا هبصق رب هدنفاصتا لحم

 ردراو ۱

 نیسح ناطلس ازرم (یناسارخ مهاربا) | .م شا
 ندارعش ریهاشمو ندنلاجر ی کرک | حب

 .ردشعا تاف و هدنشرا ۹۶۱ ءبولوا

 : ردندن راعسا لج

* ۰ 
 تاب ر



 زر
 و راظتا رد ی تساته رگ و تقر ناج

 شیوخ نیسپاو سفن لدب ما هدیدزد

 اع دا ۔رادکح هد وا د له
 ۱۲۲ ۰۸ 1 لع ۰

 «قرهل وا فلخ ههاش ىلع یرد ه دن رحم جرات

 .ردشغا تافو هد ۱۲۰۳و «سولج هنت ونهکل
 هدنامز كهاش لع دحاو ننلخ و لغوا كيوب

 . ردشم هنفرصت تص كنهزنلکنا یسهطخ (هدوا)

 5 ج ما

 ترضح هک ردنوتاخ نالوا داب ود بططا لاج
 هلیتموصخ و نیک نالوا «زمدنفا (علص) تانناک رتق

 كبهل واو یسهریشمش كن ایفس وبا

 . ردهر وهم

 . رد را ورلن داق ضع ید ند ایا هلیما وب ڪڪ

 كباطخ تش هطاف یسریشمه ك (هضر) رع ترضح

 . ردلیح ما جد یس دیک

 ترضح تارهطم تاجوز (هلمر) | ۾ ما

 ن هلادیبع ادا .ردیسهریشمه كنههواعمو ی ريق

 لئا وا بول وا نوسا سڪ

 ت رعه دشادح هل وا فریم هه السا فرش ا

 ی»هەج وز تاهفدا 9 هد

 هداروا یجوز . ردشل وب لخاد هدیدادع را ندا

 هجرت|هبحاص «هلکعا تافو «هركص ندکدتیا راصتنا

 هلاک ول اب یاکن هم رکا لوسر تر «نکیا ه دشرد

 هباسیذ ین ترضحو یسهینبد تست رای یا

 اعف دعع لوا I ف هک «یدا هدهحردر یہ

 كت ایفس وا یرد ناک هب ی ربیب 3 نوحا ه ده

 ینیدل وا منام هنسه رو وا هنسا رو تهللالوسر ترشح

 . رد روپشم

 كنز نیم ومل ا ما (شحج تا هبببح ما) بس

 . ردن دن ایی اک بول وا یه ريشه

 ا
 د رلن داق ۱ ل

 :دراو یتبعک هلا یرو نایفس

e 
 هجراخ مکح ما |

 كلام هلاجو نسح «بولوا یسهجوز كقرزا نب عفان

 نالوا باس ریس هاب | یوشو ده ز

 .یدبایهفوک بول وان

 هنسهدام « یورا» ]

 [ ۰ هل روپپ
 اط ندجرا وح

 نالوای راكن هق را زا

 ۱ كن امغسس وبا ءبوا وا ند رغب

۱۰۳ 

 (بالود) نالو عوقو هدن سپرده را ۱۵ هلا

 . ردشل وا باس هنس هعق و

۱ 
 1 دم رکع لغوا كلمح وا ىسەدازع ادشا . رد ربق كنيم

 ۳ شک هما. 00 1 :بولوا دوا كن |
 . «بوربتک ینجوز نالوا شجاق هنع هد هرصواو |

  هتسک همالسا لآ لاصحتسا یییریمغی وفع هدنقح

 شم راو و دیعس نیدلاخ ند هلاک هجرت ةا «هرکص

 زا را هدنن داتهش عوقو هدنس هعق و نیدانحا كن و و

 یشک یدب
 . ردراو اهد نوناخ حاقرب رکید ندنا اڪ

 ۱ هلصاو مکح ما

 هلیک امنا نالوا هرجخ برشو هلیلاجو نسح بول

 دبع ندهب وما كولم

 هلیما (مکح ما ساک ) تولوا

 . ردشل و

 ۾ | ی ما
 . ردنیداق رب ی - 2

 هروپشم كا (هدادغب ءاسنلا لاج) ۱ ریخلا ما
 هدابدحو هقف «بولوا ند ) هلاع

 که ی ناو تن تی نا .یدا راو دن

 .ردندنس هذمالت هلج كندجرت هبحاص الع راک ا

 . ردشعا تافو هدنح را 6 ۰

 (هحشدح ربا ما) هبقلم هليبقل (ح ابصلا ءوض) بس

 طبخ زیپ EBS اهد هدر رکید هدنسا

 ۰ ردیسه ریشه

 . ردشغ | تاف و هدنخ را ۷۳۳۰ بول وا

 و ندنایعبات هدنعسا (سیرطا تد رجلا ما) =

 هلیسهزبرج و قطن «بولوا نیداقرب ندنسیلاها هفوک

 و ضیرحم یرکسع هلرلقطن رثوم « بودا مارتا
 . یدردا بیغرت بلح هاش لدتف رط هب واعم ه دود

 .یدیشغمل وا فیطات ه دود و دن دارم ادا «قردنل وا ۱

 وز ماشه نن ثراح

 1 ندقدل وا دیهش هدک وه رپ مو هم رکع . ردشل وا باس

 | هلیکرید كریداچ نوجا راث ذخا «ب ودا تعاجش
 ۱ هدیسا وب 3 ینیدل وا شمریدل وا

 ۱ -وایسدحوز ك زب زعلا

 ۳ یدقرب كوي صو صع EES . ردهر وشە

E ۱۱ دم دنفا 2 ض ر) لع  

 كا كنا دع (هرابالا ه ره ز

 ی

 ۱ هر ورم ید هلیس هد اعلا قوف ت راهم نالوا هداشناو

۱ 
0 

0 

 فرط كنيلع ترموح ه لنده و نیفص رده ر وشم



 ر ما
3 : : 
 «بولوا نايا ید (رخص تن ریا ما) س - .-

 ترضح .ردیسهدلاو ك دنفا (هضر) رکب ادا .ترتتحت

 .ردشقا لاح را ءرکص ندشدص

 قا” هیهاوک كتالو راکدوادخ ا

 هدنلخاد یسهیحات (زوکی کا) هدنساضف و

۷ 

 هدنسب ونج برع هزتمولیک ٩۰ كلهیها وکو هدنتهج
 .ردعقاو ۱

Emden) | ۰۳ ی .هطخ هرو ون اه كب  
 درو و هد رز وا ی ره (سا) و دنس

 وا رهش 2 هدنن رق ى عقاو هدن زفر وک (ترالود)

 نکلپ «باروح كيلا «یسیلاها Noe els «بول

 «یرلهاکتسد صوصحم هللاعا نئافس «یرلهق رباف یزب

 .ردراو یتراحت كلشیا كبو یسیهام دیص

E Hil) 
 ۔وتقو) مقاوهدنسیقرش بونج ] 1 | لیهدلاصا

 ره كنهروکذم هطخ «بولوا ریشرب هدنسهطخ (ایر

 ردو دن یس رب تابش قوس الو
 . رد راو یسیلاها ۲۶ ۰ ۰

 هد شم هم اکو ۱ لارا
 او هی ه كنل-اسیساضق جا او
 درا كنغامنس یسهرق .رد (ینيلولاق) یمسا هور

 ۸ لوط نالوا هونج ندلامش «بولوا قوم هنساض

 . ردراو یسیلاها یزج . ردهزعم ولیک ۲ یمطعا ضرعو

 دحصف و هرعاش ندا اع

 ات
 ۱ هر رشف "هلعر ما

 .یدا نیداقرب ) ۰۳

 ۔الغآ «بولآ هننات ییلسح تردد هد ربمغیب a ترضح

 ها ك هطاف ترض و «یدشالوط هد هتن دف قرد

 : رد ورم ییداب وس قا وش هحلک هنک وا ییداعس

 راد نم تیح انزح یل تچه

RHEE ۱شو نود دوم  
 عقا و هدهياتسه هزم ولیک ۱ ر نددیم رداو عبا كنس

 یسهیحات دابآ د ورحآ + . رد هبصق كح وک رب یزکم هیحان

 NEES E ۷ «بولوا تیر نده رق ۱۷

 . ردعماج یسوش

 كن زاغ ون دنا ُهعلق و ملام یرش |

 درک د ٥ص ص .ردطلغ ند( ىلع ربها)

 ر ما ۱

ES ۰ندنربارح یزربکد  

 كشالو دیفس رح راز بول وا روررعا

 اتو ۳ ربا ۳ :O كل ردنعم هدنلخاد اک ی

 هزنم واک ۱۸ كنبنل ی . رو دیا ۳

 یسامنم كن
 هدنسلامتبغ هزم ولیک ۱ (٩ راادس) نالوا

 -وا) ندنور (ولافک ) یک غ ندقرش

 یرعوطهبونج ندلامشو ۰۳۰ یلوط ردق هننورب (هقال

 - ام لحاس یدک . ردهزنم ولک ۲ یمطا ضع

 يس هطآ زومآ

 . ردعقاو

 جاق رب «بولوا یسهبصق (یزنساق) عقاو هدنسیل

 و هناخ ۱:۸۲ هدمردح .ردراو ید یسهب رق

 نون ات ات یسیلک مسق «بولوا لاها 17

 تالوصحم .ٌزدراو یساسیلک ٩ هبا مساج ۱
 I FEA EA ماسیس «هبرآ «یادغب یسهیضرا

 ۔هویمو ه ربو 3 لوک «قوماب نوتیز «طومالپ
 یخد لابو كیا رج .ردنرابع ندنعاونا ضم

 قلهشدصایو هیاطب « هدایت : ملک هیلحم عیانص .راقیج

 AE ند اشو رقم ضع ا

 EES رک اس دخت

 ماسال 1 ا لبق هر سبقلاّورما

 هعیس تاقلعم بول وا ندنظاعا كع یارعش نشبتب

 یلم دسا یب ندا مکح هنتهج هربح . ردب رب كنناحتا

 هدنقح یسهدلاو کوا ءبولوا لغوا تكندنک ج

 -وا درط ندنفرط یردب «نوهگیدلیوس تایلرع ضعب
 هرکصندق دشالوط هددنب برع لئابقتدم رب «یردنل

 «هلغلآ ربخ یغیدنا وا لتق ندنفرط دسا یب كن ردب

 -دصقم كا طبض ینموروم تخم مه «قلآ یتماقتنا مه

aهنرزوا دسا یب «هلیعد راي كن رپ ندع لدابق و  

 2 ینسیدنکه لبق نالوایہهن وع «هدهساشعآ موجه ۱

 از ین
 | تاصو طی ES یعاغس

 ردشعا تاق و دلکیک

 9 برضهدافوو ىل وا ووبع هفجاق نوی

 (اداع ن لئ وع“ ) یدو نالوا e ے_نکح

 ملست اکو یتسهحسا ءرکص تدم ربو ؛شغا اجلا
 هتاور «هددسا شقآ تعحارم همور یصیف كردا

 «ییالوط ندنکیدشا هقالع هني ريق كنوب .هروک

eنکیا هدهرقنآ هدهار یاننا «قرهنلوا » 

 یلموک رب یعس ن
 لصاو هب داعس نامز یرالغوا .

 اور هه وق ا زر تاب همش تاقافح

 رلد ردن وک هنسد د لات ر ۳ سهیق

 . رد رشل وا

 ياو بدم یواح ییراعشا ماطر هق شا ندسهر



 ر ما

 دیش و حرش ندنفرط ادا ضع «بولوا جد

 . ر دشفل وا عبط هان اعفد ییتمو «دج ر هد هنن رلن اسا اورواو

 ر وس . رد) وقنم رداو و تایاکح قوح ك ه دنقدس

 :ردتدنراعشا دلج تب ییا

 انهه ناسغ نا استراجا

 بيست بيرغلل بيرغ لک و
 یدو یدعست ییلصت ناف

 ندنسهلیبق 0ک ملا و رها

 نویدنک هدعبو ؛شغل و ا هدنعد (ربحم) یک هدن وه

 لا تاب هدمالسا هجر بحاص دن راک دا دادن را

 هم هد هب رام نالوا هدنرلتبب حو ا رکو هب دف وک

 .یدیشعا لو هد یس

 OCS ۱ نامور ما
 (ابض ر)هشیاعت رح و یسدح و ز

 كت هب وہ تره . رد راهدلاو كنج رلادبع یا رس حر ها

 نمرات كنسه زانح «بودا لاعرا یس هنس یی دب

 . ردشفلیق ندنفرط (علص) لسرا ر ی
 رب مچ یصا یارعش یرعه نرق یجنوا 0

 . ردیل ه ردا بول وا ندنس هنا

 هدب ریصنم اضق ض#ب

 : ردن دن راعسا ج هعطق وش . ردق وح یر و

 فیطل یراعشا .یدیشف و

 مبع هرای یدلکآ زا قوص
 مقيقح یدتک یدلیب هسک هدلاع

 مشلاق هرچا هایس كلاخ هک ره وکر

 ۳۳ هلون هسدا لب رهد فا مع

 ۱ 0 كنهیسو رپ ( Emmerich ) ۱ 1 صا

 | لحاس ترم (نر) و هد

E E E E 
 . ردهیص ر هدنسقیش

(Emeric)ندرالارق ناتس رام  

 | ىلغوا كن (الب) كما
 ؛ شالوا فلخ هنیرد هدنسیدالیم مرا ۰
 کید رو ماتخ هنس هنا راکتواقش تاکرح ضعب كناکداز و

 یالتخارب نالوا ش

 .یدیشقا لماغم هللا وفع هنیرداریو ؛شم ریدصاپ

 نا روهظ هلیش وشت كن ردارب <

IS(سالس دال) لغوا «بودا اف و هدنخم رات  

 كىرمارب رکید ندنرلارق ناتس رام بس ندو قلح

N 

 | سطح . ردن د هاڪ 4

 فرش تدح ۰ ندا دیک" .یدردا لسع قیر ۱

 هدیدالیم نرق یجننوا «بولوا یغوا كنافتسا یند
 ۲.ردشمک هسا یک یردیو «شمروس مکح

cS SLUVEMS) |افتس و هک  
rبودا ناعبنندنغاط (غالباتسا)هدایل » 

 راچ ضه و ندنحما كنهرووناه هلا زسنوم

 یر تادقوت را لرف کا هرف(ندما) نا ذخا
EEO)هریک د لامش و رکص ندودش راق هل رپ  

 لودجر .ردهژبم ولیک ۲۹۰ یسارم .روایکود

 . طالتخا هلیغامریا (نیر) و هل رم (هییل) هلیسهطساو

 . رویدنا

  دطخ (وسانسه) كنهیسورپ (1:۳05) ۱ ا

 ۲ هزامولبک ۱۰ كنيرپش (وسا) و هدنس ] سم م

 یلاها ۰۲۰۰ تولوا هبصقر هدنسع لامش

 رکحهرقو قآ راس اپ رک «ردراو یراههلباق روم و

yTردعفات هنضاما اسنو  . 

 هملس ما

 ۱ | . رد دسالا دبع ن هلس وبا نده باع لوا جوز

 تا 0 LR تن دنه)

 .ردشتا لق فرش ثیدح ۴۷۸ «هلغل وا ندنحاصق

 هرص تاعوقو ندا روهظ هدنتفالخ كناغع ترضح

 شقا دارا یواح .یحاصن ههبلا را

 ۱ «هدنسل رحم ځرات ۵٩ .ردروپشم قطن ینیدلوا

 شف لروح هد

 ٩۱ ینیمب ندی داش تكننسح ماما فود هدتباورب و

 .ردشع ا لاش ۱ هەر ص ندنح راب

 بول وا نداقرب هلضاف ا 1

 ا ن نیا 8
 كتا نب مصاع ندراصنا (هلیح) ۱ ۳ ۱

 رع ترضح «بولوا یسریشیه 3 1

 (مصاع) ندبملاراشم ترضحو ؛شمراو « (هضر)

 وا قیلطت ههرکص ندک داک هايد لغوا رب هدنعسا

 ی کیش

Aبولوا نیداقرب هلضاف ندنایاص ۱ » 
 3 نمدنفا (علص) هللا لوس ر ت رضح

 . هزانج كنيلسم ندیا تافوو «ردیک هبازع هدن رلترعم

 . ردل وقنم

 - وا ندرهبداو e E 0| ۱ اعلا |

 . وب ندنناراج راجا ىداو تۆل 1

 یرعه نرق یجنتلآ
 : ردندنراعشا لج تس ییاوش . ردشعا تافو هدنلئا وا

 .یدیا یربق كمدآرب و دزوسا افس



۳ i 

 : دل 8 |

 نسح مکنع ردسصیام لک

 نمزلا لح مک ایلعبو

 مکر ظنم ىلع نبعلافطعف

 نذالا ذلت مک ارڪ ذبو

 | ور ما
 .راردهفورعم جد هلکمن د نادقو تنب ىر

 يسع ما نیدافرب یسهبحاص یلوط دن هدهقف
N ۳ 1ق ۳ مهاربا ماما  

 . ردش اتافو هدنخم را ۳۲۸ .یدا یربق كنیبرح

 هعب ر تنا یر «بولوا نداق

 بس .یدیا راو نیداقرب هدعما و ید ندنایاص س

 .یدناراو یسهحوز رب هدیساوت ید كنهفیلخ نومآم

 ندن رهندحم ۳ 10 “لا ما

 رو : یاب یون نو
 تافو هدنخ ران ۰۸۰ «بوریک هلیس ردن ثیدح یتلی وط

 . ردشعا

 ا
 «ی»4> وز ا ام ترضح

 2( تراش تش هن وي ) ندهرهطم جاوزاو یسهد-)

 یسریشمه
 قلوا EES كن ء رج ترضح یردارب یرکیدو

 اهد نیداف ییا رکید هدمسا وب ندایاح هرزوا

 .یدیا راو

 نزافاو و هدیداو لاکو ع هک «یدیا راو یربق رپ

 «شمراوهنیرلتضح قت دمع ندرشماتنا هنا هغ وا
 .یدیشلوا یسهدلاو كنيرلترض قن ىلعو

 تباث نب سوا «بولوا ندایاح ۱ ۱
 .ردیسهحوز كنب رلتضح یراصنا 1

 ندن رلدب دا كل وب ك كانا ۲ ارکلا م

 یرلارحام هلیسایدا كنامز .یدیا یربق كحدام

 .یدیا

 ن یحاص هد ص بول وا

 نايا و یس رکرب كنيلع ترک سس . رد ر ورم

 | نا س .راردفورعم هلا هینکوب یخد نیداق رب رکید
 یسال وط د هدثن دح كنب لتسع رڪ

 را کلا ما یس نکو ید تكنس

 تاش رف ترڪ هما

 ا یریق یجنچ وا ك نمدنفا
 درام تروح هرکص ندیلاح را 9 تر

 . ردشهاسات هد دنع ۱ 1

 | هللا هینک و ید كنهفیلخ نو_مأم س

۱۰۳۷ 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

 هلدبعم وا یوز هدعب نیرزوا یروهظ |

 هما

 دنا: لاح را هدن ۹ (دضر) لع ترض بس

 قرهل وا (یرغص)و (یربک ( 1 ید ك نمدنفا

 (ایضر) همطاف ترضح کوب هک «یداراو یربق کیا |

 3 ۵4 باطخ رع ترضخ ولولو ند روب یا
 ی دوع ءه رکص ندنلاح را كمااراشم ترض>حو ۱

 ی رغصا هال ادبع ینکح وک .یدیشمراو ه رایط رفعح

 د (هضر) رکبابا ترینح س .یدیشما جوز ليقع

 یرارہق ررب هم | دینک و ید كنیسح ماما ترضحو

 یکم لا هینک و یجد نداق حاقرب رکید ندنایاک و

 " .رلیدیا
 دعم ما

۰ 

 بول واند ایا (هیعارخ هکتاع)
 هنب دم دل نم دنفا تراک رف تی دک

 مدد هنس هیح كنوب هدقرط اسا هدن رات رعه هه ر ونم

 ینویق رب غال نانلوب هداروا «هلغلوا تدامس هدامن |

 كنس زعم قمقیح د وس لی نر راهم «هدن رلق دغاص

 دز رار

eهباڪڪو نو سینه هم بسا فرش «بودیک هب ی رمیب  

 .ردرلشملوا لخاد هن دا دع ا

 بول وا نداق ر ندهللا تایل و

 هدننامز نکس د و ناطلس
 | یرقم ما

 ند هی سابع یافلخ ) دیام رهق )
 ۱ 4 ۰ عصب ۳

 یس4 راح دا ولا ما كهللا ردتعم

Emoui (دوخاب  Amoyكنيح )  

 هرزج رب نا هدنزاخو e ا

 ۲ 19 ۲۷ ؛بولوا رهشرپ هدنتسوا كن هریزح وب هللا

 مقاو هدف رشت لوط ۱۱۰۳۲۳ هلا لامش ضرع

 دما یي لاها ۳۰۰ ۰ و

 تعحارم هام « هيما »] هب وما و

 [ .هلروپ یوما
 نکلا بول وا دنایل و ربهاشم ۰ اه ۱

 ای رنک او «ینیداشای هلکک اوروق لرد ۳

 ه دن « «هدنکیدلک تسار هیات هد رهي دان یدک ۱

 تیر را و « کدد « یی لک هسیا راو كقزر |

 .ردورم ینیدجاق بویمشیلیا هتسیدنک
 هراهما كشرح (۸۵۲۵) هرهما دوخاب |
 وا یر ك راهطخ ینید لون تک

 . ردعفاو خطا ی رهن ه زا ها قرزا لن ءبول
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 نوت ام درتم ی از . روینلوب یلوک (انار) هدنطس و

 یتا ال شرح

 كنناسل شح ید اان اسل «بولوا E لصا

 . ردیف كأ

 | مثم ما
 و . ردل وقنم هقدر سش

 یسلاها .ردرېش (رادنغ) نالوا

 بول وا نیداقرب دل ضاق ندنایب ام

 هینک وب جد كنه واعم ن

  Nyثنلغ وا ی هدنسا کر کت ۱

 نو > هرکص SEES E كد زب «بولوا یسهدلاو

S>شمار ۰  

 | یناه ما

 «بول وا یسهحوز كور# ن ه ریبه و

 .ردشعا لت یوو

 رو ( بلاط یا تاب هتخاق )

 یه رشوه كل نم دنفا (هضر) لع

 یوک هکم مد

 «بواک همالسا ی دن «هدلاح ییدتا را رف ینهحوق

 ثیدح 8۱ ندنسدنک و ؛ شهرک هنسهرص تایاح

 هک و كنيلع ترضح -- .ردشفلوا تاور فرش

 هل مرقع كس نج را دہع «بولوا ید ی ربق ر هلا

 E كنيط ویس ماما لا هینک و سوم .یدیشع راو

 . ردراو ید ع چوا ندنس

 لللا ةما هیلاع تاماقم ندهللا تالو ) ۰
 .ردنىداق 7 ۱ سی

 صوصط|یلعو هدهعونتم م مولع قلاغلا ةما

 وه هلیس ال وطد یک هد لح

 ردن اسا كنيط ويس 1 «بولوا ن

 حب هح اص

 داق ار

 و دد ( ا « كنيط ويس «بول وا جد یس هنر عش تعیبط

 . ردشا ثاق و لک

 وا داده لصانع

 هویت ت رحه پول

 .ردروطسم یراعشا ضع

 | هيدادغب زی زعلاةم
 شلو ترش هلن و خع و هدماش هدنشداس نرق كز

 .ردنداق ر هڪ صفو a اع

 هر ۲ ا هما
e ۳؛ بول وا  

 ردن دن راعسا هلج تس کیا وش

 شفا ق ا اتخحرج مکظال

bik,ف ا  E 

 اذیاذ اواعحاف ح رجب حرح

 دودصلاح رج بحوا یذلااهف

 نا ار ادا ز مع كاا هم

 اا
 هدل وین اتسا هدننامز عیار ناح رع ۱

  ثیداحا قو رب ندنسیدنک

۱۰۳۸ 

 ناب ر و ۰ شم 3 دالا . دشا تاغ :A NN og اشاب

| 

 ردا ناک (قدص) هد رعس .ردراو یناود ب صو

 : ردن دن راعسا ةلج تب کیا وش . قد

 یب كسنس ندیا نامهم هکیوک زم هتفه

 قارذ ناماد 4 نوسل وا كاج هلا رر دن تسد

 یب ت ندا نار ERE باتفآ

 یج>وا نوا ید هدهسورب هما وب س

 .شعا راو هیعاش ر هدناداوا ی رعه

 | هللا ةما

 .هطاغ .ردفورعم هلکش د (هدلاو دن دح) ,ردیسهدلاو

 . ردجس هین اب تاسرش عماج یکی لک شد

 ناخ دجا ناطلس یلغوا یفلتتسن هنمان كنس دن نک

 یجد هد راددسا

 وفدم هددص وص# بر یکه دن راوح تكشرش عاج و

 . ردهن

Nار وهم کاو رب قلا  
 ی رد . ردن دن رله عاش و هس دا ۱ رانهلا 8

 وش ۰ ردهیطع 9 قحا دع رع وا یسیضاق ه. ص

 ا لج تس

 ةداع كبتع عمدلا راص نيعاي
 نازحا فو حرف ف نیکبت

Cap de Bonne Espéran-) 
 ۲ ۲ فور دما

Ceوه دن , ونح یاپنزم كن اش رفآ (  

 .رد هطح 9 كوي كد الجسم هزناکنا

 اشرف آ هطخ و س .یتهحاسمو دو دح «یبق وم

 دی با
 وتسا) ید (ةرش باب رهن (وناروا) ًالاش بلا یدنه |

 .هزنلکنا . ردطاحم و دودج هل رهن (یک)و هل رلغاط (مر | .اشو هب دا تاش كنا

 -وا كنبرارهن (ک)و (زناروا) روکذم ییاکلئسم تز

 0 وا عیسو یخ اهد هدنسهب

 هک ءرولوا نالطا هرب o دد وب لصا یسا
 لوط ۲۷ هلا ۱6 و ییونج ضرع ۲۵۳ هلا ۳

 د هحاسسم تولوا دنع هدنسهرا قرش

 یورپ دعا «هددسا

 .ردهزنم ولیک عبرم ۰ ۰ مه

 ورب دیما - .یراهناو لابح «یسیعیبط لکش

۱ ۳ 

 ناطاس ( موشک دوخای سونلک )
 ٩ .بولوا ندن رلتب داق عیار ناخ دمع

 ۲ كنيناناخ قطصم ناطلس هللا ثلا ناخ دجا ناطلس
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 ی ما ۳1 ك 5

 ق
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 هقرش ندبغ قرهیالشاب ندهیودح لحاوس ینهطخ

 ندنبقاعت كلابج لسالس قاطرب تسکوب ندنربرپو دن
 نالوا بيرق لا هونج لحاس «بولوا ترابع
 بول وا فورعم هلرلسا ع ونتم هروڪ هتل هلسلس
 هزمولک ۰ هل | ۰ هفاسم کهدنسه رآ لحاس هلکت و

 . ردهدنسه را تیام و ۳۰ ,رهسهفرا كندلسش و

 هک« رد راو ءووارب وروقو عفت رم هدنتعسو هرم ولیک ۰ ۱

 تسوا كنهووا و .رونلوا داي هلیعسا ( وراق ) هدنلحم

 هتاو)و « عاط هرق» ینعی ( هکر ب هب را و زا ) هدنف رط

 وب سلس یار هلیسا « غاط یتآ» ینعی (هکرب
 ؤورعم هلیمسا « وراق لوپ » هدنسهقرا كنون «بولل

 . رد راو هوا یجنکیارب هدنتعسو یلثم جوا كنسيج ربو

 كنءووا یینکیاوب نالوا هزام زوب زوقط نکس یعافترا
 هلسلس یجچوا رب یمس هلرلعما فلتحم هنن هدنتسوا

 سابموق) ىلع عفترم كا كنهلسلس وب .رولوا دنم
 .ردراو یعافترا هرم ۲۱۰۰ «بولوا یغاط (هکرب

 یغوط هلامش ندبونج هدنسهب ع تهج كنوراق كو
 دی یسالطآ طبحم رع یراکتا «بونازوا هلسلس رپ ید
 هزم ۲۲۲۲ یسورذ عفن رم لا كن وب . رولوا دتم ردق

 . ردهدنعاش زا

 یچچ وا «پولوا مسقنم ههضوح ییا هطخ وب
 هنخامرب | (زناروا) راوص نتپا ندن رلکتا یلامش كن هلسلس

 ؛رارول وا یہتم دبیسالطا طيح رع كردلیکود

 رب هسیا راوص ننيا ندنراکتا ییونج كنهلسلس روک
 ندنحا كرلهووا عفنرم كرهدیا لیکشت رارهن قوج
 رع «لرورم ندنسهرآ یرازاغوب "رهلسلس یهنواو

 كن رلعبات یغامربا (وناروا) .رارولیک و د هبیدنه طيح

 ۔ریموز «یفریمورتسا «ییارق «( سی ) یرلیهم كا

 .ردیرارهن (تسیبتراه)و قارب «وقیز «وپالام «یکغ
 یراک و كا ید كرارهن ندا نایرج یرعوط هبونج
 روسناشو ءرویر شبف كوپ .هماقسک «(یک)

 . رد رارهن ( هدر و خر واع ء«سونماغ عادن وز

 وا حاص هتنافس رمس یرهن (هدیر) زکلای ندرلت و

 .روینلو یرهش (روفوب تروپ) هدننصنم «بول
 لحاس «بولوا هدنلوط هزنمولیک ۲۰۰۰ لحاوس

 یسیب ونج ممق ثكتسپبیع
 یش رب هقشب ندرلیلاچو نکید قاط رب ید ,یرلفرط
 ید مولعمو فوشکم هلیماع «ندنکیدعا لصاح
 رب هسا كنلحاوس بونجو ییونج بغ . ردلکد

۱ 

 ۱ جی یک یییدل وا قلموقو زود

 ی ما ۱۰۳۹

 یم كا كرلنوب «بولوا یرلیتن ریکو یتنقیج قوج
 نالوا تم وهح رکو نلید ( ینور ديما ) لصا

 وا هدنن ونح كنب رهش (نووت باق) ايو ینورب ديما

 نالوا یسهطقن ییونچ لا كناش رفآ هور ناداز

 لحاس یالغاص لا كن رلبوق .رد « نور رهنکیا »

 رد وق 00 ال اس مدیره
 یساوهو ملقا

 لراقو ینامروا «بولوا وروق هرزوا تیم و۶ یسبض
 روغایو «ردزا كب یخد یبوص «ندنغیاملوا یرلغاط

 «ندنکیدتیا علب یغارپ وطنالوایلج رکو یلم وق ینیراوص
 .روروق نیزای یعوح كرل رهن

 نالوا بیرق «ییونج لحاس زکلای «بولوا یک قوب
PERE EN۳  

 راسا .ردراو رلاعرم لزوک شضعم ید هدنراپدا و

 عو یار ید كناش رفآ هسا یرلفرط

 د یرلحاغاو تان ابن

 «هرعشیف جز یزات كنار وا ملقالا تسح را

 یرابب لوصو هزمرابب لوص یراب كلا «هزمزای یشیق
 قرش بونج نیزاي «بولوا فداصم هزمرابم كليا
 نیزای هيلع ءانو ؛مسا یراراکزور ییرع لاعش نیشیقو
 . راغای رومتای هدننهج یبغ لامس نیشیقو قرش بونج
 هلکعا لیدعت ینترارح وبات كشنوک راراکزور و

 ترا رحسایقم «بولوا مالغاص تياغو لدتعم یساوه

 نیشیقو «راقیح یراقو ندهحرد ۳ ردان نی زاب

 . زغآ یعاشآ ندهحرد ۸

 س ,ییانصو تعارز «یورت عیانم و تالوصحم

 وب هنب «رارب هلیسهدعاسم مدع ثتنسضاراو ملقا

 داویح «بولوا تعارز یتشیعم رادم ثكنسیلاها هطخ

 ۔رانک ك رارېن .ردربار هلتعارز ید یسربدشیتب تان

 -رط رارب وب هسیا روللوب وص زآ رپ هدهرت رهو هدنرا
 «نویق هج راک «قرهنلوا سیسات کلتفج عساو ندنف
 یر . رلي رب دشبش ۍشوڈ هودو هک رخ « ربخیص ( یک ۱

 - وروآ «هددسا مس ول و هر اثم هنسح نامهرق رثن ورق ۱

 یرلیک هرقنآ یتحو رلنوی وق سنج ندنفرط ره كناب
 رب رلناویح و . رد رلشلدیا لقا و اد

 اچ «لزوطو هکع ییرلفارباپ كرلیلاچ هلرلت وا ابق قاط
 و ربع ا ا
 1 عن رب كوي تو تکلف ید یرشکتو سیأت
 ِ راش ها هب رآ و یادغب دیجح)ساپ یالوصحم .ردو

 ین ردنر رابع ندحرپ رادتم رب هم | سناتبو ندنابوبح



 ی ما

 یرهویم عو .ره ناه كناب وروآ هدرارب نال وا وص

 هدنراراوج ل زک م .رولوا كویكو «ریشیت قباچ ك
 اا ا یاب تولوا قوحب زا

 هلیتقو یسهیشح و تاناویح یک نادکر کو نالسرآ

 كب یرب ندنلوخد درلبلا وروآ «هدهسیدا توج كب
 ك یعاونا لا عو تاک . ردهدقف وا AEE كل ربس

 یندیعاونا كن رشوق واو کلی «ناشواط .ردقوح

 ۳ قيا هدن را رهن .ردقوح
 ۱ ضع ارت قو

 .ردق وح یرلفیلاب ریکد . رون) وب جام هد رل رهن

 ر «هددسا زا كب نداعم هدنن و رب دما لصا

 قوح یرلن دعم رفأب و شم وکح هد رب ناثل وا قاحا

 سالا قوح ك هو زس هطح (دنال وب غ) «یک یدل وا

 ۲ , رد ه دقل راقیح جد

 قلعتم هعرانص “ب ول وا هدنکح E دیلح عیانص

 تار ناحارجا هيلع انب کا ندزیلکنا یثره

 ین زا یک جاساپ AES ندننال وصحم تاناویحو

 هدنسهیونج لحاوس :بولوا یربش (نوو باق)
 و .ردراو اهد | اقر ك (تیاربلا ترو)

 .هیلبرلبا كن تالا: رللوپ ریمد ندیک هی رحنا ند هلکسا
 . رد رلشههم

 ر(توتنتوه) نالوا یسهیلصا یلاها س .یبیلاها

 ؛بولوا هدقلا زآ هعک دتیک یرب ندئندورو كرليلابو روآ

 «یرلیجتمدخ كرلیلاد وروآ ید یرارادقم ییزج نالاق
 یمطعا مق تاقا .ردرلشلوا یراناوحو یراهلع

 «بواواترابع ندرلیلکنلف ندا طبض لوا كا تكلم

 .رارونلوا ریبعت (رب و) هلی-انعم « یعفج» رلنو

 .راردنکاس هد راهبصق نکلاپ نامه هسیا رریلکنا

 لاها ضعب بوسنم هتسنح ( رفاق ) هد هیقرش تهح

 .ردب رق هئویلم رب یسیلاها موع .روینل و یید هیلصا

 "اه

 نادومق ریکتروپ ماد ( زاید ىمل وت راب) هدنسد اليد جرات

 «هیمس « یور هوطرف» «یقرهلوا فشک ندنفرط

 ندنفرط (ناژ) یجنکیا یلارق ریکتروپ مسا وب ہدعبو
 تقو قوحر .ردشغلوا لیوح هنمسا « ینورب ديما »

 هزادا هدنروص یثحم رب كن افسر ریکتروب قلاروا

 او رایلکتلف هدنح را ۱۲۵۲ تیاهن «بوشلوا

 «بودیا طبض ینساروا «هللا سیسأت ینیربش ینور
 دار وا رلیلکناف قوحریو «قالا هني رلتاکاټسم یدنک

 كد هنخگ راد ۷ ران و . ردرلشعا ت رعهو لقن

E ۱ ۰دی یا  : 

 لور دما ۱

 ۱ نالوا یرکرم ثندعسا و هلطحت نالوا اس هدنن ولج ۱

  كناروا هدروکذم عبرات «مرکص ندکدتبا هرادا یتکلم
 | لالتخا هلیبلط لالقتسا راربوب نالوا شلوا یسیلرب
 ذاا ليسو یشیاسا هداعا ررملکنا ندنرکدتبا
 . طیض یتکلع دلیفوس اغنود هد ۱۷۹۵ كردا

  هداعا هک یکلم وب هژیلکنا هد ۲ . ردرلشعا

 هلکغا طبض ا صف ا فرد تفددسا شا

 .ردهدقفل وب ندنناکام “۵ هرتلکنا یر ندتقو وا

 ۱ هجریلکناو 16 039 ) یرهش
Cape ۵یاهتنم كد اش ر(  

 هدناحاس ییونج كيوق رر شینک بولوا رش رب
 یقددلوا هدنلاعش هزتمولیک ٤۰ كنورب نالوا یبانبهو

 O O نوت رم
 زود یرلقاقوس «بولوا هبصق رب لزوک .ردعقاو

 . یرانادیمو مظتنم ی راقگر «قعلآ یروا «شبنکو

 تااپ رب «یاکصسا رر هدنحوا کیا .ردقوح

 یواح یدلح ۳۰۰۰۰ ءیسهناخهزوم 7 (یسهعخاب
 ,Ey «یسهاخ ۲ ییا «یسو راپ ر «یسناتک رب ۱

 د تارا رک هل ا کوش السا قو
 روهشم رب ینیدلوا شا تاقیقد یارحا كره

 هدرهش و .ردراو یسااها ۳۲۵۰۰۰ و ییهاخدصر

 :وونلوا شش را ع یوتر رال كفو ریلکتا
 یارعش ریهاشم (بساجرا انالوم)

 لیعاسا هاش تولوا ندناربا

 همانقاسر و ؛شعا روهظ هدنارهط هدننامز یوفص

 هدنراعشا رثکا .ردشلیوس راعشا قوح رب رکید هللا

 دیش هر قحان .ردشعا تیاکش ندنا رهط لها

 یدیما

 «بولوا ماعو صاخ لوبقم یسهمانیقاس .ندتشازا

 NN تب ییا 7 وس

 زاوک نیش خان .نآ قاس ای
 راکت ی دیک ندیسش هک

 نسم مایا تست هک هد نم

 نم ماك رتضخلت نم مایاز

 یراع_شا .ردشغا تافو هدنح ران 1

 ندربلد تسد قلآ یغاس قاس هدسلجم نوکوب |
 ندرت لک خاش ردیبیک قمراپوق لکرپ نامه |

 لوچاتسا ( مالسا درس U دج دید )

 ا , | ریما
 اا هداز د ومسلا واو ندنسا رعش



 ی ما ح
 یراصنا بونا با ؛بولوا نادر اش تایل
 : ردد راعشا هلک تب وس .ردشعوط هدنسال

 یدریو للخ اناج كم ليس همربص یاشپ
 یدریو لب یداوید نت یراب لمحت یدکوب مب

۳ 
 یدوشک فطل هرب مودذ هک یمشچ

 ارسک همه ینیب هل مشچ ناب هک مهاوخ

 ۴ . وا ندنسا رعش ناعس ده ( ردیح ا
 هدما رکلب هدنح رات ۱۲۱۰۵ رم

 ةهلج تب وش .ردشعا تافو هد ۱۲۱۷ و «شعوط

 وا عاش لدناداسا ر ات لای

 ردن دن راعسا ۰

 ریما دمآ رظن رد ینینزا الب ورس
 تشذع اهمایق نم رب شتماق مارخ زا

 ا رعش و ته دو جد e کید س

 مديد نونج راشرس وت زا رود ارهتسخ ریما
 دلا کاو هکو درک هکو ددنعم یھک

 هبصق رب هک راوح هرک | هدناتسدنه

 . ردزا و یسیلاها۷ ۵ » را دا را
 وا تب 01 یر | یداخ ریما ۔وا ندهدنشقن ےاشم راک :

 هدنسهیصق واع تدم رب فلتلحر همور رايد ندا

 هل وبن اتسا «هرکصندک دنا فیرش یافناو «تماقا

 كنسدرب مولا هدن راوج یمن عماج اف كرهلک
 هدنح رات ۹۲۷ و <شمالشاب هداشرا هدلحم یی دنل وب

 هاکترایز هدروکذم لع یسهرت .ردشلیا لاح را

 .ردل وقنم ینامارک ضعب .ردمانا

 ES یرکید و یلزیربت یرب ۱
 نرخ ات ها كنا ربا «هرزوا قلوا

 . داعش رز سا و ك کیا ندتسا رع

 اھو دننرعم

 كس ريما

 «ورسخ » ] دناوخ ریماو 4
 هنن لو دام 4 دناوخ لب « و رس دوم

 [ .هلروپ تعجارم

 هاشم راک (نندلا سهم دخ

 و 0 ا زاطاس ریما
 ءهرکص نوک دنا تالاک باستکا هداراش ناو

 هنب راتضح ناخ دی زباب ناطلس مرب دلپ « هل رجههمور راید
 قوح اك هدنقح هیلاراشم هاشدا كرءدیا بارشا
 هد رهرب و ینس هم رڪ یحو ؛شعاآ تیاعرو تمرح

 ی ما ۱۰۱

 یک ہد صم هلا راشمها دا .یدیشع دیا داماد وند هک

 یاونع « مورلا ملقا ناطاس » ندنفرط یسابع ةفيلخ
 اف

 ع -

 لوغشم لرد و دانا هدن مش هسورپ

 ¢ رکص

 اغ ءبولوا ۾ مانا هاکترابز هد هسو رب یتهبرت

 نیشللد و

 تدمرو ؛شعاثوف ریما ترضح ءهدنکیدلربو

 ندقدلوا
 .ردشعا اش راذ لاح را هدنخ را ۳

 تن قم تب

 . ردنبمو روم كلو عقاو هدعقوم رب
 خرد اش هام راس هرق هک «ردغاط رب هدیلوطات | ۶

 . رول وا دتع یغوط هب هين وق 6 قد هبالشاب ندنتهح

 تول وا لغوا كس ردا الم

 ی
 هجا رام هدندرت دنا ماطع نکالش هوا نگ
 هدیقیسوم «یسهب رعش تعیبط یک ییدلوا فظوم

 هد ةد هتسلا یسادص لزوکو ی راهم

 . ردراو یراعسا لزوک

 .یدا راو ید

 : ردندهلج وا تب وس

 نب ییاقل فسوب هش نس هجنروک مدوس
 نب الب مدلآ نوتاص همشاب هروک زوک

 هدتامز عبا ناخ دارم ناطلس |

 دما یار تا زآندیف سیا | نوکریما
 قوحرب یثراق هلا راشد هاشداب رهش «ب ول

 «قردنلوا لست < کر ندتمواقم هنارصم وو

 هبداعس رد و ؛شعا ول هد رلتم دخ قوح رب یثراق هنا ربا

 كب .دلغلوا ندنلاجر صخا كهاشدا «بولیربتک

 هدنشا زا و .یدیشلوا لثا هرلناسحاو ماعنا قوح

 وب رب هدنسهبرق (نوکریم) نالوا یعس هلیسا مویلا
 یتسیدنک هرص هرآ ؛بوریدپای كشوک نیم تیاغو
 ید تخ وب نصوصا لا راکم هاب نا تقاق
 بقاعتم یتسولح ناخ میهاربا ناطلس .یدیشمهزوق

 -رب دلاق یت نانلوب هدنحشاو «مادعا ییەج رت بحاص

 .یدشعا ناسحا هنظعا ر دص یکشوک هارکص نقد

 یربما
 ب4

 «بولوا ندناداسو ند هیناقع یار ۳
 شقاآ دلو هددسورپ

 - دا هر و ندنفرط ىع رق انالوم «هلغلاق مین

 دنف رط یو ناخ دن زیا ناطلس «قر

 لئاوا كنا نایلس ناطلس .یدشفثوا میفرت منبصنم
 سرلسو فیطل یراعا

 هد ات دب زاب ناطاس تیب ییا

 : ردن دنسهدیصق رب یتیدلوا شانوس

 هدنتس رغص و ؛

 . ردشعا تاقو هدنس ولح

 رب و «ب ول وا

1۹ 



 ی ما
 لیفط یدتیا هدی یاب ییا هدناهج یا

 روظنم نيرب ره هفطل رظن بولیق ادخ
 قافآ "هرهش هدینعم مسلط یسیرب
 روهشم ېک نوک هدانعم تروص یسیر

 یار ضیف دراونا طسبهم یسیرب
 روسیغ نایزاغ روهج ربهر یسیرب

 ۰ ردندن راسا هلج تس وس «بولوا ید

 وا رراو وا هب ودسع بلق رونقوط

 كريشمش لزوک كهسلاص هني نریوچ زوي

 ۔اہھط هاش پول وا ندنسارعش ناربا |
 یربمآ

 هر دهم اتساد هدننامز یوفص بس ۱ تا

 ضع و یدم وطنم ر هل ےن ا ونع »¢ لایخ ناتسو «

 اون رب لکا. ردراو یرافشار

 هينا ودع )¢ سناهنلا س

 اک دا رلي وه

 ]ام « ید ی »| رعشلا رک دن «

 .ردشعا مس 2 یس راف لد دح اتمح

 ۲۸ا۵) سواواپ سورلی.ا -- دوحاب | لسا
Paulus |ی  (Bınile,امو ر  

 ادا

 DNS 0 قل « یوي ودک ام » تس

 حج یایودک ام .بواو ۱ بدن راد ر

 (روت ر) «هدنخ را ۱۸۹ «بوغ وط هدنخ را ۷

 ؛شل وا قف وم هاحوتف ضعب هدا اسا «هدلاح یی دل وا

 طبض یی اایروغیل) هدنفلسواسنو یحر هد ۱۸۲ و

 ای ودک امو سولسنوق انا هد ۸

 ؛شلوا

 ياپ ودک ام نوتب «نودا نولغم هد ( ۱

 ی .شقا

 رومام دیه را هلا (سوگس رپ ) یرارلح

 و-+) یوو

 وئسرپ «هرکص ندک دتا ذخا مانغ زیسیاسح و طبض

 .ردشعا رمسا هدنسهطا لردنمس ید یشدنک كم

 ید ینلهقسوط ینعی یرببا «نک کردیا تدوع هامور

 ناسکی هلکاخ یر هبصقو ریش ناسکسو تراغو بو

 و .ردشمرووک راریسا هج رلکی هامور ‹كرەدىا

 ر للەنطنط كب یلوحد هامور ء«دنرزوا كتيقف وم

 شمروس نوک حوا نییآ وب «قرهنلوا ارجا هلنیآ
 کریو ندنسیلاها امور نامز قوجرب مانغ یکید ربتکو
 هنس وا هجر بحاص .یدشماقارب ج ایتحا هن ذخا

 .ردشقیا تافو

 دالیملا لبق بول وا یعسم هک اوا ید یر زدی >

 یرادکح ایریلیاو ؛شلوا سواسن وق هدننم را ۹

 .یدیشط بلاغ «پودیا هبراسحم هلا ( سو زتمد )

 هدنسهب زاحم (هناق) «بولوا سواسن و ابا هد
 . ردشفل وا لتف

۱۰: Ee 

 ۲ دنس هیلامش تالاا كنايل ابا ( )Em 11e السا
 ارج ك:غامرا (و) هلاش بول وا

 lw (نینیآ) ابونح و ندکیدنو و (ایدرایمول) هلیس

 ۱هنب (ع «هدلاح یتیدلوا شلربآ ندهاقس وط هلیلابج

 . هاب ریکد قیناپ ردآ خد (ةرشو هاب رتلیا هونجو ایدرابمول
 هدننکحیسیداو كنغامربا (وب) یسیلامش

 ترابع ندنسس ونح فصن كهووا رب عساو نالوا

 ISAL ( ن1 ) ید یسیونح مسق «بولوا

 . یسهلج «بولوا یرار قوج رب .ردنواح ینیراکنا
 ۱ «قرهقآ یرعوط هقرش لامش فلت امین ندنس هل سل نین آ

 (وپ) رلیک هدننهج برغ
 هنر کد قسیناپردآ هب یرغوط ندیشوط ها
 : ی رلدیحاساپ درلن و .ررولکود

 (اکس ولوتسورق «هروت «ازا فرا «ورات

 مش .رددودحم

 رک هدنتهج قرشو «هنغامربا

 ایر « ایوب رقسا

 هننربسص نینیآ یرلغاط .ردیرارهن ( وئر) و ورانا
 یعاف را هرم ۸ یکسک وب لا .بول وا ط و رم

 روا یسرثک ا كنیرلغاط .ردیفاط (هنومج) نالوا

 یرلجاغآ هناتسک صوص ایلع ؛بولوا روتسم هلرلنام

 . -اوبح یلتیلک ؛بولوا قوح هدیرلاعرم .ردقوح كم
 هع وتم تابوبح او حر یادش .رویناس تا

 هوم و دود «نوتز «موزواو A نتک هلا

 رک «ربمد قاب .رولوا لصاح یعاونا ار. ربسو

 ۲ .ردراو ید یرلن دعم E ص ص « زوط «در وک

 2ا و لو هاو لدقعم یساوه
 یلایا یطخ لوب ريد جوا .ردهخو هدن رارانک ضعب

 ٩ یراودع ددعتم هدننب یرارهن یک یراد EE عطق

 جبر ۱۹ یس ۹_یطس هحاسم .ردراو ید

 ۲ یرکرم .ردیشک ۲۲۸۰ ۲۱۹ یسلاهاو هرتمولیک

 یو یقاجنس ۸ ینآ هجورب «بولوا یربش (هیولو)
  هیدوم «یلروف «هرارف «هیولو : رریسقنه هب اسطق

 .ویحر «هنوار «هسنازلپ «همرات

 )۵ تا ها
 ندن ۳ سام j تیم

 روو ؛شعوط هدیرفم ینعی هد(ایناتیروام) «بولوا
 ۱۳۳ لو اراعا را تولوا رادیس هلنامو
 8 ع هدنتسدالیم حج رات ۲۵۳ کیا یادناموق

 ثرد «هدهسا شف وا عفر هغل روطاربعا ندنف رط

 ندنفرط نایرلاو ندیا طبض ینل روطارمعا هرکص یآ

 .ردشفل وا لتق هدنلا یرکسع یدنک «بول وا بولف»



 ی وا:
 هدیصم هدننامز (سونایلاف) الا ا

 ۔رس كسونالاغ «هدهسیا شما نالعا ینغلروطاریعا

 .ردشفلوا لتقو ذخا ندنفرط تود رت ندن راد

 هیحاسفو مش
 ندنانناک رف ترضح تدالو .ردشداق ر هروهشم

 هدنسیح درد كن اه رام (راعف) ْنالو عوقو هرکص

 وا روہش یسهیمرب هدنقح رلیشیرف نالوا لوتقم

 رو
 همما

 دبعن سعش دبع نالوایدح كم هیمآ تب ۱

 : رددن وا تس ییا رب وش «پول

 بکو کلاب فرطلا طبثو
 برقعلاو ولدلا نيب هل

 برق الو ونذپ ال و

 بهذي نا ثالیل یبا

 اوهلا هود مج و
 یی ال جعل اذمهو

 تارک ترصح و یربق كبلطل ادبع

 هجرت «بوا وایسهلاخ د نیدنفا(علص)

 . ردیسهریشمش كن( اصيب مکح ما) و (یورا) نک یر

 هدنقح یاف و كن رد بول وا نیداق رب هاش دو

 وب

 هدمسا و ید ندنایاح  .ردروهش ىس ەي سم ۳

 ارم هدهنسهدام « هنمآ »] س . ردراو نداق جاق رب

 [ .هل روی تعج

 یسیعتتلآ كن هیسابع یافلخ (— دج) ۱ ا
 كوي كديشرلا نوراه «بولوا ) ۰

 روپشم بیدا «بوغوط هدنګرا ۱۷۰ .ردیلغوا

 قارع هدننامز یرد,و ؛شفل وا هي ر ندنفرط یاب

 ۱٩۹۳ .یدیشلدا هیلو هنسیدنک یتهج ماشو

 هے واخ ماقم «هن رزوا ییافو كرد «هدنح رات

 یسیلاو نانسارخ یتد ن
 تح کت ومأم كناسارخ دیشرلا نوراه .یدروینلو

 هفیاخ كنومأام هک ندا و یو رو

 3 ك لضصف و ینیدلوا شا تیصو سموا

 فلدورو هدادغب هقش ندکدعا تیاعر هتیصو و

 یلغوا دن كرهدا قیوشت هنبلع كنومأم یییما

 هب رزوا كوو ؛شمریداق هفقارب دمع لو

 هد الا ری كنوم أم « بولیحا هب راحت

 .اصو ؛رلشغا طاقسا ینیما هدن راد ۱۹۲ «هالوخد

 هنس ر «هد هسا شه واسالحا ا ًاقاعتم هجر بج

 ۱۹۸ هلک تلاغ یرارادف رط:تكن سام را

 .ردشفلوا تعيب هن ومأم هدنخم رات

 ی ما ۱۰:۳

 -ارعش نارا (جسوک س دم هجاوخ) | برا
 تأشنو دلوت هدناشاک ؛پولوا ندنس ] ۰

  ردیدن راعسا لح هعطد وش . ردشا

 ورکو ت شیپ هب تسه لد هک فک
 ول EET نکم زاغآ هدزاب لد

 فلز ةقلح رهز لد رازه دناشقا

 وربو رادربو یوجب دوخ لد اتفڪ

 د: ردن دنسا رعش ناهفصا ید نیما ازربم —_

 جاق رب هدیسا وب ید ندنسارعش نیرخأتم ناتسدنه

 واو یاهارف ینامرک «یناعهال «یدزي | |. را

 ندنسا رعس ناربا ه دعا و هل رلبقل یش 2

 .رد راو تاذ شش

 ا نا )| هلودلا نیم ا ۳1 کف )للا ۱ ۰
 یرب زو كا اص كام ندد 8

 یحاص لوط تا هد امو دیعیبط مولع بول وا

 ۶۸ «ب وربد زاب رباعی تم ید 3 و ك . یدنا

 یاتک دلح \ ° ۰ ۰ هدناف و نولوا عقاو هدنح رات

 .یدیشتا روهظ

 «بولوا دادا رهاشم

 روهشم هلی اوحا كنهعس ملاقا و شا باشا هه

 نالوا شا روهظ هدهلفا رهو یراهصقو رهش

 ) ۶ ۶۷۷ E جرات كاتک : ر دتشم ات باتک

 ۱ یزار نما

 . زر دیس هنس

e 1هد دام رو اتتلیا  

 و ۳ ۱ 0
 .ردشلوا لصاح ندنسازوا هنحا لریکد كناقلاب هج

 اش لوط ۷ ۰۳۲۳ لا لات شر
 نالوا كعد « یوا كناقلاو» یمسا .ردعقاو هدیق

 . ردطلغ ندن ریت (11280011۳110102 امرتسکا یمه)

 هنیما) ید عاط نالوا هدنفرط جا كنورب و س

 یعاشرا هزم ۷۸۰ «بولوا یمس هلیمسا (یعاط

 نر

 هددیش «بولوا ندنسارعش ۷ را
 هلج تس وش .ردشعا تاشن و دلو 0

 ٠ ردیدن راعشا

 شیوخ راي لصو بش درپ-س ناج هک نآ شوخ
 شیوخ راک تخادنیل رجه زورپ رکید



 ی ما

 ید یر ندن سا ر عش دش و رسا 9 بیس

 . ردشعا تافو هد ۷ بول وا

 ۔ارمش یرود ناخ نایاسناطلس ینوناق ] . |
 قلو ییما دع یردب «بول وا ال درس ۰ ةلوا نیما دغاک 1 و ی

 هدیهاشداب هاک رد .یدیشعا صلخم صلع وب هلیتسس ان

 یراعشا .ردشایوس نګ رات « دیهش هاش درشم» هنس

 لیق رظان هلا فطا هنینک كلاصو ییینیما
 زالوا نجما یک کات ] مدیماق سا ردکل و

0 

 هم
 ی یول ی بلک نب هرم ن بالک نیل ۰

 یصقن فانم دبع ن سه دبع ی) |

 كن وب بو وا یدح كن هما ی اجا رهذ 9 بلاغ

 - ار توس اه نانلوت یدح ك رلیشاه سعسا دمع یردب

 هتباور «بوغوط ریکیا ردارب ییا وہ .یدیا یرد

 : هغ ۳1 قسص)» ها كن رکید یھ راب تن ر هروک

 عوفو دار ات ه دن ی رالسن «ندنهددآ نا و

 للل کیا و هقرقح .یدیشف وا طابدتسا ییحدل و

 باحتا . ردشعا نایرح هان ام و درا هاب اعف د ات

 « دفع وب ندهیما 2 نافع ۳ نامع ترشح ندمآرک

 ك رود هب هکم نده دم هیها ینب هدنن داپش عوقو

 ی س هد عر 9 ِ راشم | یدونشح اب ا رابظا

 هنساو د تفاح و لدلقتسا ا اب واعم ندهیمآ

 .ردشل رب و تیس هردعف و ز وسلد ردو وا : بوشیقلاق

 .ب ول وا تل ود کیا هسا و (س ینب) |

 یسپشرب ) ۰ كل رهدیا ناسا دک سم یاش
 .ر وس مکح هن رزوا هیهراسا كلاع نوش س ۱ ۹ 1

 یسغوط اهدو یسهبعشرب كلوب یسیجنکیا ؛ردشم
 هردشعا تموکح 4 نیا بول وا یدعدام

 هک «ردنایفس ییا ن هب واعم شوا ك رلن وب

 تعي هدنتفالخ نامز لزمدنفا (هضر) ىلع ترضح

 ا شهروس تموکح هرزوآ لالقتسا هدمهاش بویقا

 كنسح ماما ترضحو ندن داش نلف ترضحو

 كن دیمالسا كلام هفاک هدنح را ۱ و ندنتغارف

 لغوا هرئص ندنسیدنک .یدیشلاق لقتسم بحاص

 هت هب واعم یخکیا لغوا كنو اض ند واو دن زب

 افعتسا و تغارف بقع رد تاذو ( هددسیا شا سواح

٤ 

 ۳ رم كو هديمالسا كلام
 ۳ ال کتک ولم فا ىب رکید
 [وما دولم نروس مکح دنبرزوا هیمالسا كلام موع

 ۰ :روتلوا رکذ ریز هحورب ربارب هرلسولج خراب

 1۱ نایفس یبا نب هیواعم ۱

 0 هب واعم نب دیزب ۲
 1 دیز, نب هیواعم ۳

 1 مکح نب ناورع
 1 ناورح نب ثللادبع °

 ۸5 كللادبع نب دیلو < ٠
 ۹۹ ثاللادبع نب ناهلس ۷

 ٩٩۹ او نب زیزعلادبع نی رم ۸
 0 كلملادبع .نب دز ۹

 10 كللاديع نب ماشله ۱

 ۱۳۵  شاللادبع نب دیزب نب دیلو ۱
 ۱۳۰  ثاللادبع نب دیلو نب دیزب ۲
 ۱۲۰ ثاللادبع نب دیلو نب مها ربا ۱۳

 ۱۹ ناوم نب دمت نب ناور ٤

EAE)یجد یک وام هيم أ یتب لرو س و  

 ی

 ۱۳۸ ماشه نب هیواعم نب نج رلادبع ۱
 ۱۳ نجرلادبع نب ماشه ۲

O RE۱۸۰  
 ۲۰۹ مکح نب نجرلادبع ٤
 ۳۳۸ نجرلادبع ن دم °

 ۳۷ دم نب رذنم 1
 ۹۲ دمج نی هلادبع ۷

 ۳۰۰ هلادبع نا دم نب نحرلادبع ۸

 ro نجرلادبع نب مکح ۹

 ۳۹۹ مکح نب ماشه ۰
 ۳ مکح نب ناهلس ۳

 «بولوا فصتم ړل یرنکا كنەيما یب كولم

 ضرورت لها صوصتالط
 ندا تغارف زکلاپ ندنرلحما . رد رلشمز بس وک نیکو

 . راردانثتسم زیزعلا دبع نب رع هلیا هیواسعم یجنکیا
 تج رمو لداع هلیسهدایز زیزءهلادبع ن رع هیلاراشم

 كنیلع ترضح هدربنم ریارب هلفلوا هاشدا رب

 لها لا عفر یند ییسدهو ورکم تداع یس

 . ردشقل و ۱د 2۱ اک تشنش هلماعم هدنفع لوسر تس

 26 رد وا خف رارپ یلیخ هدننامز كرلن وب اذه عم
 ید یلام سلداو ترخو «عیسروب هیات كل

 هان اعفد ید هد كن هینیطنطسف .یدیشفلوا 2

ESهرصاخ یره شو هرک جاق رب بوک هب ومآ  

 .یدرلشع ا



TEY N. 9 

 ی ما

 لداع یرثکا هسیا كنکولم هيما ینب یکهدسلدنا

 راسو میانصو قراعم ؛بولوا رلهاشداب ردتقمو
 كشر ییهمطقوا «هلکعا هیاجو ما زنلا یندم بابا
 صوصطالع .یدرلشم رهتک هلاح رب قحلوا تنح روآ

 هدننامز ییات نجرلا دبع نلید « طسوتم» ندرلنو

 ,یدیشراو هایلع هحرد تیرومعو ندع هدسلدنا

 «نکیا شا تعانق هلناونع کاحو كلم ادتسا رلن و
 كن هیسابع یافلخ «ثلا نجرلادبع نالوا یرلیحرکس

 -ولاربما »و « هللا لوسر ةفيلخ » «هلکمروک یتفعض

 ًاديلقت هبهیسابع یافلخ و ؛شلآ ینیراناونع « نینم
 یجد یرلفلخ «یک ییدشا بقلت هل بل « صان )

 . رد رلشعا ا ییرلبقل « نیعتسم «دیوم «رصتنم »

 د | تاصلا فا ا
 هاڀشا قیاشح «فلغل وا مدآ رب هل اغ بول وا ٠

 مهف یتنالطب كمانصا تدابعو فشک رايش ضعب راد |
 نیا هرز وا یقعشقلاق هنسا وعد توس ك رودا ِ

aنشی د  

 ندش رق یا رعس

 ینغیدل روپ ثعب كرمدنفا (علص) لسر رغف ترضح

 شا قیدصت امس یالساو ؛شلوا سونام هجر وک

 شلیوس نکیا هدعر تلاح .ردشمهلک هناعا یدهسا
 .ردندت راعشا لج تب ییا ر وش ینیدلوا

 ارهد لواطت ناو شيع لک
 الور نا لا هرحا . یهتنه

 ىلادب دقام لبق تنك ینتیل

 الوعولا یعرا لابجا سوئر ق
 رذحا و كينيع بصن تولا لعحا
 الو رهدلل نا رهدلا ةلوغ

 رو در یار ان هی
REدامو یتلود هيدا یب  

 هناورم ن زیزعلادبعو ناورم ن تاللادبعو ؛شماشاي
 لان ههرذو ماعنا «بودیا تالعدن و قاحادم

 .یدیشل وا
 ِ - هما از

 «بولو lt ك

 (بالک) .یدیش همالسا «هدلاح ینیدلوا رایتخا كب
 ه ران و بول وا لعغوا ییا هل رلمسا (ناذللاو ا) و

 (بالک) ند رل و

 «بودیا ترڪ ههندم هدننامز قو راف بانج تفالخ

 شا د وخاد

 هب هقيلخ دزن هجرت تحاص «هلکدر دن وک هح وتف شعب

E۔وس راعشا ضعب هدنعح قاشس ايتسا نالوا هنلغ وا ر  

 نا ۱۰۵

 «بولوا بحوم ینیرلتقر ك(هضر) رع ترضح «هلکلی

 هیصو هنسبدنک ینما-اربآ ند رد و ؛بلح ییالک

 - وس هدیفوراف روضح تب ییارب وش .یدیشعا

 . ردندن راعشا یکی دلپ

 ردق ربغب تلذع دق لذاعا

 قالا ام لا نرو
 یدرف یلذاع تنک اماف
 ملا قارعلل هجوت ذا ًابالع

E LE ۰اش رخف  
 اب قد سا ین ۱ فلخ ن هما

 ندا دصق ید هنلتق و «تأر > هار ساو بیذکت

 ید هبیشبح لالب ترضح «بولوا ندشیرق هرفک
 رده وا لف هدا رد .یدیشعا اذا قوح كب

ESTEE 2 
 د ب ق

 ن هیماو ناذول ن هیما هدیبع یا ن هيما بلا

 .رارد د هباص یشح

 دیسا ن دلاخ ن) | ۰ ۰

 0 ند هب اڪ e ۱ هللادبع J هما

 كللادبع «بولوا ندهیما ینبو ندنیعبات هر وک هلاقحا

 -ءاروامو ؛شلوا یسیلاو ناسارخ هدننامز ناوم نب

 -وا لرع هدعب .یدیشعا تاح وتو ضعي هدنتهح رہا

 .ردشعا تافو هدنح را ۸۷ «قرەنل

 رب ر هدنتهح قرش كنهسنارف (۸۲) ۱ |

 (اروح) و ندرلغاط (اروح) هک« رد

 ایک «كرءهدیا نایرجیرغوط هبونج ا لاا
 «قرءهراب هونج ندلاشیلایا ویو «لخادهلایا نالوا
 .رولوا بصنم هنغامرپا (نور) هدنس هی ونح دودح

 . ردهدنل وط هزنم وایک ۱۸ یسارحم

 ندنسس هیقرش تالاا كنهسنا رف (4) ۱ 1

 هيم هلیمسا كربن نک ندنما «بولوا
 اس یراقو » و هلدودح ه روس فرش .ردشفل وا

 نواس)و (نور) ًابرغ «(ه رزبا) 1 هلیتلایا «اوو

 دا (اروح) و رآولعم نواس هنن ید الاش ؛(رآ ولعم

 ۵۷۹ ۸ یسهیعطس هحاسم .ردطاحمو دودحم هاب رلت

 «بولوا یشک ۳۹۶ ۶۰۸ یسیلاهاو هزامولیک عبرم
 - وا قلغاط یتهج قرش .رد رهش (عرو) یزکرم

 عساوو عقم هما (هیمود) هدننهج بغ «بول
 رللوک لوح وک قوح كب هدنحما هک «ردراو هووا ر

 ثلتلایاوب یعامریا نور .رلرد واحیغلاب هلتیلک بول و



 بنا

 كي وب 1 یکیدشا نییعت ییدودح بونحو قرش

 یسهیرغ دودح ید یربن (نؤاس) نالوا ندنرلعبات
 (نوناس) یسیزثکا كنبروص .رویدیا نایرج هجو
 هیحاد ۳۱ ءاضق ۵ تلایاو . رولیک و د هنن ره (نا) و

 .ردعشنم هب هب دلپ "هراد ۵۲ و

 سا مقاو هدنطسو كنايلجس (11003) ۱ ۱

 (یاوحورساق) مویلا «بولوا رهش رب
 رابع كنهریزج .ردهبصق كحوکرب یمس هلیعسا
 من امر ا تم کو دنس یعب تار
 رصق) هدهی ع بتک .یدیا رهشرب ا ا

 . رد روک ذم هيما (هناپ

 ۔ وال) هدنلامش كنهیس ور (Ennaré) ۱ ا

 كوي هرس a هب و 0

 ۰" «بولوا لوکرب
 9 دتع هدنس را ییاش

 ضرع A " هلا ۸

 سه س هحاسم

 . ردهزنم ولیک عبرم ۱ ۶ ۱

 هدننهج بونج كفبح (Ennare2( ۳ ی
 القسم رب ند هن وا «بولوا هطخر ) ۰

 .هیسایس و هیلم تایسانم هلشح ءهددسد رونل وا هرادا

 نانلوا ریبعت (الاغ) كنادوس (ریخا .یدیا راو یس
 رکا هدلاح کیدش «قردنلوا طبض ندنفرط یاوقا
 .ردندرلن و یسیلاها

 تا رفو هدشع 2و 9 داده ۵ اَ

 رهش رب روش هدن ر یرب

 هروک هشیاور بونلوا هی ا رو را فر يدق

 ۱ قازرا هدننامز درون آ ایو هاربا تلود

 - وا دیس رانا «هلیئهح قغلو هدننک>یسود ويرا

 زاح یهصوصحم تیمها هده دق ةنمزا رهشو .ردشفل

 هدنامز (هضر) قیدص رک وا ترضح «بولوا

 تف ندنفرط دیلو نن دلاخ هدنسه رڪ هنس ٩۲ و

 سابعلاونا نالوا یسیحم رب كنهیسابعیافلخ . ردشغ وا
 تفالخ زکرم «قرهنلوا نیزبو راغا ندنفرط حافس
 . رادشعا تافو د بش ون هبلا راشمو «شلوا داسا
 هدادش تیابو هی دیمساه یتفالخ که روصنم هدعب

 الع قوحرب بقلم هلیبقل (یرابا) .رددعا لس

 مسا یرارومشم كا هک رد ر طقس :ارهاشم و

 مولا رهشو .ردتجهنلوا رکذ هدنسهرص یرلص وصح
 و هیصقر ید هدنتهج جلب رسا و کس .ردنارخ

 س. ردشغل و ینطو كالع ریهاشم ضعب هد وب ؛بونل

 جنا 1
 هبصق رب هدنتسوا كنب ریش (ورم) یخد (رابالا ةکس)
 1 .یدا

 یسا هدننرق یرهش سنون هد هیشر اه و
 ےل

 رکذ یوج توان ییغیدلوا هبصق رب

 . رودیا
(Antalo)۰ ري غیر هدشح ( ( LSسا  

 لابش لی ۱3۰ كن رم (نادتف) و و
 یسیلاها ردق ee e «بولوا هبصق رب هدنسفرش

 . ردراو

 | سوير رتا

 رب كنت ر وهج نیتنجرآ
 E فیس هطح (یاتوروا) (ةرش « هلیتل ایا (ستس ر

 .د و دم هب رلتل ایا (ةفدیاس) ید غ اب

 ح هزمولیک ۱۳ ۹٩۲ یسهیعطس هحاسم .

  a, (Entre- Rios)نام » ین ۱

 ه دب ونح ا .« ن رهلا

 و) لاش «بولوا یتلایا

 - هناراب) یزکم 4 e ۱۳:۳۵ یاهو

 بر ها

 عفا هدنبونج كناينابسا عب سلدنا | مر
  SEDرد مس ی مس كنب رہش ۰

 ا رهام ضعب یک (یراصنا اڪ ب یے 2 وا)

 ٩ هدهتسدام « کیا ۱ »1 . ردشغت وب اب طقم كنالع

 [.هل روی تعجارم

 هبص 11 هدنسو راد یابع هدا :سدنه اا

 .ردراو یسیلاها O 8 «بولوا

 ۱ .ردراو جد هیلاخ "هریزجرب هلعسا وب هدن زفر وک هرصد

 كولم (ناخريما كلملا ةدع باون) ۱ ایا

 اس و بیدا بوسم دنا ا هب وفص 3

 ۲ هناتسدنه هدنتنطلس نامز رکلاع بولوا تاذر ع

 ۲ دابآ هلاو لباک ندنفرط هلا راشم هاشدا «هلثلحر

 بول وا یمظعا ر زو هدعب و ؛شلنالل وق هدن رلکلیلاو

 ۴ .رامشا ا تب وش .ردضتا تافو مد ۶٩

۱ 

 نم "یناوید نهادیپ هک داي رف
 درادن كاج زا رطخ ارح نماد نوچ

 لوطا ۲ كن زاغ و لو | یبوک ری

 ۳۱۱ یدنامهفا لا ی ۰

 مورو هدنسهرآ یراهیرق زوقکب هلا لقوبج «بول
 هدنګا كیوقر هدنسبراق كوک یی کهدنلحاس ییا

 | ضمب و یراکشوکو یلاپ دودعم ند هیفیص .ردعقاو



 زاغ هللا یسهش راف هشيش لکم هدرو ینیراهناخ لیوک

 یروبد لکم ریکر اک ردق نوا صوصم هش رلغا

 .ردعهاج

 .هیونج تېج كيوکناتسا «بول وا لریج
 راد Nisyro) ورسي ) نا هګ ور .ردعقاو 27

 ۳۵ یسهیعطس هال «بولوا هطآ رب لکشلا رودم

 هدنسهن روا .ردیشک ۲۵۰۰ یبیلاهاو هرنمولیک عبرم
 نالا هک «ردراو اط رانی رب هدنعافترا هرم ۲
 روعاب .ردهدکعا زارفا یتارولب درک و کو نام وط

 هللا وص یلدرکوک رانیاق یزرعا كناکرب وب «هدنفیدغای
 . رک هنلاح ضوحرب ولوط

 ( یرازاب را دوا یرازا لربجا
 رودروب كننالو هیوف

 . رول وا هرادا هدکلرپ

 یلیریو هنیزفروک 0 یامل لا
 . ردعسا

 رب سمآ هدکناف )Enkhuysen( | نسدرخن ۰

 نیش لاش هزمولیک ۶ ۱ تاهاد .

 ٦۰۰۰ «بولوا هلک ساو هبصق رب مکس هدنسق

 صوصحم هنلاعا نافس «ىسهناخ رض ءیسیلاها

 یرلهشرباف راسو یراهناشعک ود كاچ «یراهاکتسد
 .ردراو

 و هدنسهطخ (ناتسرول) كنا ربا ۱ 5: اریآ

 رب هدنبرق یربش (رواسیدنج) ] 2
 .رودیا رکذ یوج توقاي یغیدلوا هبصق

 وا هبصقر هدنسه را ۱۳۳ را

 ۱ و | ذوخدنا
 .رد روک ذم هد « نادلبلا مم » ینیدنلوب ار

 طب هلا نینزع (هیاردنا دوخای) ۱ تا
 هلاک «بولوا هبصق رب هدنسهرآ ] ۰

 شعوک هدنراوح و یکیدک ندارو كرلناوراک ندیک
 هبصق و .رودیا رکذ یوج توفای ینغیدقیح ییدعم

 ۔اوجو ءردرع كرلناوراک هن «بولوا روم مویلا

 ورم — . ردهد-قل راقیح ناله شم وگ هد ر

 هد وب بول وا هب رق رب هما (هناردنا) ید هد راو

 شوک قوحرب رجس ناطلس

۱۰:۷ 

 | .یدشعاپ رلیایسو

2 

 یتغیدلوا شمروک یییراهبارخ كرلنوب یوج توقاي
 .رویدیا نایب

 ۱ ن رددا

 عاونا هدنشاصو نیردا 5 . رد هب رقرب یزکیم اصو

 هداضف لورد .رونلوا لاعا ید تاچ وسم ضعب

 هدهوواوب .ردرا و هووارپ روپشم دلیمسا (نوسکوک )

 SD و (نردنا) هدنلخ NEY را

 | .ردعماج ییهیرق

 هدنغا یس شع ص كشالو بلح

 ا
FWریز تم زو زوقط کس 2 رب ع  

 روپو ا ایسا نالواشفل وبهدن رلکح 1 3

 ند(ایسولادنآ) مساوب . ردعمایرلکدریو هنب ادعطق رک

 گرد (ایسولادناو) یلصا هدكی ون «بولوا فرج

 (لادناو) نالوا شا طبض لوا ندرلتوغ ییرلاروا

 لصا مسا وب . ردیسا 7 شاوا نیا هد هسز هنم وق

 بول وا صوصحم هن سه ودح تبوح كناباپسا

 صیصم هیهطح و زکلای ندتفرط رالویناپسا مویلا

 تعحام هنبهدام € ابسولادن ۲» ] ه رد هدقْغل وا

 لاش ینیرلناح وتف و ذعر تب ویلار یعساو «ندب راک دتا

 و ایاپسا نوتب «هکدتبا عیسوت یرعوط هبغو قرشو

 مع هنسهربزج هبش ایربیا ینعب هنب راهعطق یکتر و

 ل رکو یسهرضاح لاوحا رک كنهعطق وب . ردراشم |

 هد قیرومش که لاو رلب عو یس هی رات لاوحا

 هم زال تالیصن هدن رلهدام « ریکتروی» و «ایناپسا»

 رک تحاح هل اقم لیو-طن هداروب «ندنکیدلرب و

 .ارم هش رهدام 6 رکن رو » و «ایاپسا»] .زرویم

 هدن ریش لد اطسف درصم رسا ارت [. هل روپ تعح

 .یدیآ راو هلع كوي رب یخد
2 ۹ 

 دیا
 ندایدا ربهاشم نداروب و «یتفدل وا ۱ رس

 ضعبیک (یرشودنا "یصح دم ن ےھاربا قاعساو ا)

 . رویدیا رکذ یوج توقاي ینکیدتا روهظ الع
 .هب راج هایم E هیسنلب هدسلدنا ۱ و

 صولا لعو یاتسو و عابو یس

 نصح ر هدن راوح هبط رف ها لدا



 ز نا

 قوچرب ندالع ریهاشمو ینیدلوا هبصقرب قول ینوتیز
 هد « نادلبلا مع » یدو از طقسم تكناوذ

 .رد ر وطسم

 و ردنن و هدنسەطخ سراف كنا ربا را

 عقاو هنسد یع لاش نام ۷۰ لرم

 و «ردراو یسلاھا ۱9۵۰۰۰ «بولوا هبصقرب

 ۰ رد ےک یس رکا

 ه٤ دق و ( Endymion ) ۳ نوا

 هد (اب راق) «هروک هب هب و 0

 1 نابوج رب رومشم هلیلاجو نسح هدنتکلم
 ۰ عفر هیاعم ندنفرط یزش» هېل الاوبا ایوک

 تا ض رعت هن ہط ی 4 (نون و)

 نالوا هنانکند د .یدیشفل وا درط هنن .ندنکیدتسا

 یلکشا هقالع ,بوروک نکرویوا ینوب (هناید)
TE شا لق ههراغمعقاو هدغاطرب EET, 

 ازای ۲ هدام ور ر و.صم یاصمو .شعا راک هنن رايز

 اشتنم ی

 ی هح و زر كن زم شم

 . رویلل و مسررب كوکح هن رزوا مرم قرەلوا ندهقیتع

 رویش روصم یو ید ریش ماسر مان (هدوریج)
 . ردشا رب مسدرب

Eبلآ ن هاشم و ندنساما  

 «بولوا ندنلاجر كنيقوعلس نال سرا

 ددو ىلغوا هلیافو كربلا راشم هدنګ را ۵

 3 قدا رو هوا یرودا رب دم كلوب هدنس ولح

 ندنساما كنو هرکص ندنس هبیلغ كهاشکلم

 شا روهظ هدرلتمجح ناهفصاو سراف .یدیشلوا

 نسي دن.ک «نکیا هدقم ر دصاب یراهنتف ضعب نالوا

 واو ؛شعانایصع «ندن رک دا فیوح ندقرایکرب

 .هدلاح ینیدلوا هدنشاي ۳۷ یدنح را ٩۲ هدءرص

 .ردشغ وا لت ندنف رط یرلمدآ یدنک

 ارت نوا زا هدر روم ۳
 (ع روبنیا]و(دابدلیو) «ملناعیهد« نامروا

 ره (دلوغا) و « زا كحوک » .كرهک ندن راهبصق

 ندب رلمو تیام ربا (نیر) ی رکص ندکدشلرب ید هاب را

 وا هزنمولیک ۱۳۰ یسارم .رولیکود هنر (راقن)

 . ردلکد لباق هنافسربس «بول
 ِ هدنسهطخ نالیک كلارا ]) ۲

 1 چ وکر ب ا ۱ لزا
 لاش هزم ولیک ۳۰ كن رپش (تشر) «بولوا هلکسا

 «بولوا یرازاب رو یبماچ ۳ .ردعقاو هدنس رع

O نا - EA 
 a E ا تند ادر

 ی ۰ = 0S «بولوا ردق

 .راردا

 شنا

 1 مطق هفاسم كهرتمولیک ۲۵۰و ندکدک ندهبصق

 ۱ ول »یا رحم .رول وا بصنم هه وط هه رکص ندک دا

 هطخ «ایزنسوآ یغاشآ» یتسهطخ «ایرتسوآ یراق

 و ربآ ندنس

  ) (Ens)ایزیس وآ یراق و » كابريس وآ «
۱ 
 EEG ا نالوا یانبه و SERED 3م

 هدن) امش هزم ولیک ۹ كن رهش (رتسا) قرەلوا هدر

 .رد راو یبیلاها Nere «بواوا هبصق رب عدق ك

 (علص) تانا رف ترضح «بول رب لا 3 وا ندراصناو ند دا (كلام ن)
 -ریک a یهانیتلاسر تم دح .یدیا ا ك نم دنفا

 وب هنس نوا بول وا هدنشاب نوا ز وقط «هدنکید

1 
 ت 0 راو 0و :هدهتشرش تمدحت دک

 رد ل زون لا

 ر

 2 هدنشساب ۲۰ 7

 و
 . ردق ون وم هدنناور هلی ه> شرف

 «بودا تیاور و لقن هشرش ثیداحا

 اا ا
 ییدافحاو دالوا كك را زو یتح «بولوا قوح

 . رد (هرج وا) یک ؟ رد ور ینیدل وا و

 هداتق ن سنا «یربشق كلام ن سنا هيما وا س
 «یرفظ ةلاضف ی سنا «یسوا هداف ن سنا «یلهاب
 رکید ند هباڪڪ هلمس وب یک یراصنا سوا ن سنا

 .ردراو اهد ثتاذ 1 ر

 .ارعش یسوجم كناتسدنه (دنح لال) ۱ ۳1
 هد 2۱۰ ۱۲۱۲ لوا لدن

 رامتشا لزوک كیو یاود بئرم .ردشقا تافو

 :رددهلح وا هعطق وش .ردراو یسیس راف

 داتفا رممب شروشو دما راهب مایا

 داتفا رکح ردنا لک وچمه اص كاج دص

 تسيل نم هلال رثا زا تربخ دیاش
 داتفا ررش مهآ ةلعش زا ربو رح رد

 TE تنش الو نع (سنا دوحا) ۱ 1

 قرش «بولوا اضق ر هدنغایس | ل

 ( Ensدوخت Enns) ر دارس وا ۱

 ا هدنتلابا ا هک دی

 ال ی یا دف سم ات ی شر



e 7 / 0 FAD 
 ندنق رط ین رع لاا ندنتهح قرش لاسو

 میان هنغاجنس هدیدح ندنتهج يونج بر «نارخ
 . ردطام و د ودحم هل راق رامز ید ۳۳ دع ر

 نو رد . ر دیس هبصق (ناروض) عقاو هدنسد ع ب وئح

 لک نه صوصطالع «بونل و هجاپاق چاق ر هداضق

 (ىلع ماج) نالوا هدهفاسم تعاس شب ترد هباضق -

 قلخ یوح كب ندفارطاو «ردیفات كب هجلپاق ما

 دوو دارا هوم هال اب وبح اتو هرود

 غ كنديناع لابج .راقیح ید لاب ییا كبو قوح
 « هلغهل و هدنلخاد ید د وح رجا رخ و هدنرس هرم

 . رولیک ود هرجا رح كردا نایرح هب رع یراو ص

 7۳ (مهس یداو) یربب رحاشاب

 ندناداسو ندنارا یارعش ریهاشم. 1 ۱
 ه دنس هبصق (دنانح) تكناسارخ بول وا یس

 دو ریش ل .ردشعا تاقو هداروا و «تأشنو دل وت

 لاح را هد نګ رات ۸ ۲ ۰ «بول وا یرصاعم كن

 ك یداص «هدهسا هدلاح ه روا ییایلرع .ردشعا

 هدیص فوج ۳ EES ج دم كجا بول وا لزوک

 : ردندن رب ثنداصف تس. ییا ۳ و ءردراو یرل

 رون لعشم رازه نیدنچ هکماش زاغ
 روهظب نامسآ در وآ ا 9

 یدایآ تنعع ماتم مدمآ رد

 روبع هدرکن حرف شطاسب نیمز رد هک

 نشور نارتسخا عش زا نخ راد هن
 ملا روععم نامسآ رود زا مرمشع تیب هل

2 

| 
 بوسنم هناهڪکاش «بولوا ندنس ۱ یس

 ردد راسلا هلج تس

 شیب راکزور مث شیب لقع هک ارتا
 دنروخ نارکید وت من ات شاب هناوید

 |یراصنا

 یرع .ردندننثدحم و اهقف ریهاشم «بولوا ندنلسن

 (لیعاعسا وبا دلنا دبع هحاوسخ)

 کیا 7 «بولوا یسال وط اب ید هدنای دا یس رافو

 « نکلاسالزانم » .ردراو یراعشا قوح كب هدناسل

 ید یرانآ ضعب رکیدو ییاتکرب رباد هک ولس هلیناونع

۱2۵۹ 

 | دارعش ناتسدنه (ولماش كيب لیعامسا)

 ف نا

 هه وازرب یاب ولی ندلاع هد رع رحاوا .رد راو

 .ردشتا تافو هدراهدنق هدنګ را ۷۱و ؟ش ۹

 : ردن دن زاعسا ج یعابروش

 مداژآ ماج و هداب زا ماوت تسمه

 مدازآ مادو هناد زا ماوت دیص
 ینو هنا و هبعکزا نم دوصقم
 مدازا ماقم ودره نیزآ نم هلرو

 ندنسارعس ناتسدنه (عهاربا دع) ۳ ا

 .یدالناسارخ لصا نع بول وا

 وش .ردشقا تافو هد شاب ےک هدنرخ رات ۰
 رد دش ها را راعشا ج تس

 تشام یاهیتسه كلر تدحو دږشروخ لاح

 تسیکی بشو زور دنرادرب شیپ زا نیمز نوچ

 هد ۱۱۹۵ ندنبارعش ناتشدنه هنن هلعماو کس

 . رد راو ید یس ر شعا تافو

 و

 هدتنیع لحاس كل هدرصم دیعص

 رهش رب ےدق كن هدنفرط قرش یتعب

 هقیتع ران آ راسو رللکیه ضعب هدنرهارخو یتیدلوا

 مالسالادعب رپش و .رد روک ذم هد یب ر تتک دلو

 كیاوذ ضعي ندااع ربهاشم «بولوا رویم کد

 یتیدنل و هدلاحهب ید «هددنسا شف وب ات طور

 .یدمدنل وا شیت ینیدلوا ه ی

  ویادن) عقاو هدن زاغ یتعی هقرب

 ندنف رط رابع هنعدق ریش (سل

 E ودا )¢ سال و ادن «] . ردعسا نلیرب و

 اطن » هل دم ] راجو ویطقآ |هک ًاطنا

 EO هن رل هدام HE «هیک

 | سوطرطا
EEEند مات ك ةو (س و رط)  

 ( ۸0۱۵۲015 سودراتنا)

 من نوه بول وا یف رعه نزرسا

 | تمام هنس راهدام « سود رات ۱» و « سوت رط » ]

)Engorn0u(ح و رپ كناد وس  

E E EEE۳ £ كنب ره س ( هک وک)  
 ءارسا : زد رپس ر حقاو هدنسرق رش بتونح هزبم ولک |

 Ere sa بول وا شکم تم را ق ناجی

 یرضاح نارد كدالیم ([۵۲18) | مس ۰
 ۳ 4 هر نتناشا

 رص ¢ ر وهط ۵ د دسىل ر

 حالصا یرشپ عون ینونص هلیسهطساو قراععو

 و هدنلئاوا

 ا یک ه دررتح یسیلام هرادا كنهن رش تیعجو «تعا



 ن ا

 تنس) نالوا شغل وب هدنساعدا كنا داحا لوصا

 ندنناف و كن داتسا «بولو ۱ 7 TD E ك(ن ويس

 رشنو مکح و عیسوت قیرطو رارب هلیساقفر «ه رکص

 ند و یر لب دنک هدهسا شعثیلاچ هكا مو

E aما زبلا ییم وز ی ا تاللب دعت ید  

 منم هللاعفد ندنم وکح فرط یراتیمج «ند رک دشا

 روما ضعب هد را زج وهسنارف هن رزوا كني و و ؛شعل وا

 و قالخاو ر م وا مادخسا ەدەعذأت

 هدنګ رات NVA . رد راو یربا ج اقرب قلعتم هتسایس

 . ردشعا تاق و هد ۳ «بوعوط هدس راب

 (سکسلدیم) كنەرىلکنا (10011610) 0 ان 1
 هزنمولیک ۱ كنهردن ول و هدنلاا

 یکسا «یسیلاها ۱۱۰۰۰ پولوا هبصقرب هدنلاش

 یسهقیرباف حالس دناع هبیریمو یرهبارخ یاس رب
 . ردراو

Encartaciones ا 

 E ۱ سویساراقنا
 (هیاقسی) یمصقرب هدلاح ییدش بول وا هطخ كج وک

 < 6 لوط .ردقمم هنن رلثلایا (ردناتناس) ید یمسقریو

 «بولوا هدنسهرآ هرنمولیک ۲۰ هللا ۱۱ یضعو

 ر هک « ردلحم رب قلغاط

 رد صوصشا لع «بولوا قوح ینداعم .رولوا

 . ردرومشیرب ندهع دق نم زا یرلن دعم نوش روق و ربقاب
 معما منق

 ی ۱۵۰۰ یتسیل

 -اقیرمآ ندرلن وہ ,kt ااو «پولوا
 برص یسضارا .رونلو رارجاهم یخ ید هد

 هتموکح ره كناياپسا یرب ندیکسا بنام قلوا
 یرلاسور یدنک و هلنازایتما ضعب «بوروط یشراق
 قدرا هنلوا هرادا هلیسهطساو

e ۱ف ر یو لس دف : کد  

 5 كریمد ینیدالل وق ۳ بورق

 هه نداروب

 هدنس هطخ ناسلت (هدریازح) هدب رغم ۱ ةا

 رب هدننع هلحرم جوا ك E و

 ود 9 یدا هل روتر ت ةا ین عد دنل اک ات کف ب وا هبص

 . رویدیا 83 ی وج

(Encelade)94 لو ۳ هب هی ات طاسا  

 ۳ و

 هبل 3 هج رلعز .یدیاراو لوق زو .یدبا یلغوا

 دل نا ۷۱۰۰۰
 کک ندکدتبا كاله لا هقعاص یاو یرتشم نالوا
 :شعوک هلآ كن اکر (انا) یکهدایلعس

 ا 6 E ا دات

 - وروا (1981106۲۲2 هحایلاتاو

 كلود ايار كوي نالوا ندن هع لود كنا

 كا هک ءردرب كنهطخ كوي جوا ینیدسشلو تک سم

 «دلغنلو یواح ید یزکرم بولوا رل
 .ربلید ید یتلود هزیکنا هالا راشم تلود

 همد هزنکنا س .یسهحاسمو دودح «یبق وم

 ترابع دنس ونح مسق كنسهریزح انبات رب كويب ىس

 لاو ك وب

 یا كاو یسهدایز ف كنەروكذم هرزج «بولوا

  طوبرم ا ا لا زکلای هیلع هانا .رديفرط
 اغ .ردطاح هلربکد ند هراس تاهج «بولوا

 (شنام) ًابونج 0 طا هدنال را هیریکد هدنالربا
 كنلف هل ریکد لامش ید (ةرش ءندهسنارف هل ریکد
 هدنسس شبونجیابننم .ردشذربآ ندهقرااد و اینالآو

 وا یسهطقن ییونج كا ینورپ (درازبل) نالوا عقاو
 هه" 4۸ ید یسطقن یلامش كاو ٩ ۰۸ «بول
 +۳۶ ۲۵ یافت یرش لا دلاس ضرم
 هدیرم لوط ۸ ۷ ۲6" ید یبهطقن یغ كاو
 یثحوا شوق لوط نالوا هونج ندلامش .ردعقاو

 برو قرش «بولوا هرم ولیک ۰۰۰ هلییاسح
 كوي كي هسیا یرلیتنقیجو ینریک یهدنلحاوس
 یسهیعطس ةحاسم .ردفلتحم ك یضرع ندنغیدلوا

Noe NVردهرتم ولیک عبرم  . 

 قرش كنەرىلکتا -.یرلغاط «یسیعیبط لکش
 برف «بولوا ترابع ندراووا متاطرب یلهضراع فرط
 دتع رلغاط هرصرب ندق لاش ندنونج هيا هدنتهج

 یغاشآ ندهربم ۱۱۰۰ یکسکو كا كراغاطو .رولوا

 ییره رظنمو لاوحا كرلغاط كتسکو لا .هدهسا

 ۔اط یلامش » ینعپ (هکنار یترون) راتو .رارویدیا هنارا

 هلی رلعما (شنیروق] و (شلو) دوخای (نایربماق) ۰« ت
 «(تویوح) قاط یهدلاعش كا .رولیریآ هقاط جوا

 ندغاط هرص چ وا هاب رلعسا (نابربموک) و (هنینب)
 ۲٩۸و ۸۱۰ یرلهورذ عفنرم كا «بول وا ترابع

 یو (لاغ) اط یعنکیا رد هدنعاشرا هّرنم ۹۸۶و

 (نایربماق ) نالیای هنفرط ره تكنسهطخ ( سلاو)

 یواح یرلیداوو یراریاب عفنرم قوحرب هک «ردیرلغاط
 لامت یابننم كنهروکدم ةطخ یرلعفتم كا «بولوا

8 
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ols r a یخ ىو ووك 



 هل نا

 (نودوونسا) نالوا عقاو هدنبرف كلحاس و هدنسی ع
 هزم ۱۰۹6 یعافنرا كنو . رد« عاط یراق » ینعب

 . ردیس هطش كسکو كا كنسهعطق هزنلکنا «بولوا

 هدنسب ع بونج یاهننم كنهرنلکنا ید قاط یجنچوا
 «بولوا عقاو هد هریزج هبش ايو نورب مسج عقاو
 یرلکسک وب كاو ؛ ريلي هلس د هب هدایز ندغاط رلن و

 هرزوا تیموع . رویا زواج ییعافترا هزم ٥

 «یرلغاط «بولوا فلتحم تیاف یعطس كن,زیلکنا

 نسل وصحم و وروق «یرلنامروا «یرلاعرم «یرلهووا
 .ردیا بقاعت ینیراربر, یرارب

 - ا نانلوا کد یارب تام رانا ۳

 روک اش یادو م ۵
 لامش ندیقرش لحاس .راریلیبهنلوا مسقت هقاط جوا
 : رديت اهجورب قرهالشاب ندلاعش رلنلیکود هنب ریکد
 كوي نن «دناهلو تنر هزوا «سس «ریو هند

 كا ران و .سیمات «نوتسا یواو ءهراب «هزوا

 . رک ندا كرد ول کارد سیم
 كحوي ید هزوا وب ؛ردک وی اهد ندنوب (تن ر)

 كجوک هلا تنر .دکحوک یررکید «بولوا رېنرب
 (ربس وه) «بوشل ر «لواند زالوا بصتم هریک د ءهزوا

 دناهلو «یک یرلکدتیا لیکشت مجلخ رب شینک هلیسا
 رب هلیمسا (شاو) یخد یرارب هزوا وی و نین هللا
 شنام ندیبونج لحاس .رارولیکود هنجما كوق
 یرلا رم و كچ وک تیاغ هسیا راربن نلیکود هنیریکد

 : ردي اة ور رادیو ات نت
 «سقآ «تنرب «نووآ «نوتنآ نوا نودآ ها

 .الطا طیحم رج ندیع لحاس .راما تراد سکا

 نایکود هنب ریکد هدنالریاو هنبزاغوب جروج «ه یس

 درلءرق «بولوا یر (ناوس) یو كا كرارپب

 هنجاح لوتسیرب نالوا شمريڪ نرد كب هنجما
 (نووآ روول) هلا (وات) ند ونح هچالخ وب .رولیکود

 .رولوا بصنمید یراربم (قسوا) و (هوا) ندلاعشو
 قوسحر هل رزم (قی) و (یووت) ندنسهطخ لاغ

 - را یراربم هلیر سرم «ید .زنیا راربن كچوک
 ذم ید یز )تا ها (نوا) و

 .رولوا بصنم هنیلخ (یاوولس) ك ریکد روک

 ههضوح كوي ترد هجلشاب یسهعطق هرتلکنا

 لاعشو هدنتهح قرش یجوا كرلنوب «بولوا مسقنم
 رب كویب جوا نالوا رکن قرهلوا عبات هنب ریکد

 كل نا 1۰01

 طیع رح و هدنتسهج ییونج برع ید یسیجندردو

 . ردب رلهضوح كنیرب (نروس)یرلوا عبا هبیمالطا
 .رلتعس و ایو ترک ی رال وک كن هزماکنا ¬. یرللوک

 ؛بولوا روهسم هایرلتذا-طلو نسح هکلب «لکد هلی
 (نایربم وک ) هدنسدب غ لامش كن هعطق یراهجاشاب 2 رلن وب

 نالوا یراکویب لا .روینلو هدنفارطا كنن راغاط

 یض عو زنمولیک ۱۸ یلو-ط كنلوک (مردننو)
 .ردهرم ۰۰

 ۳۹۰۰ یلحاوسكنهزبلکن | = .یربازج و لحاوس
 رموه هدنفرط قرش «بولوا هد لوط هر ولیک

 یرلجحاح ايو زف روک نیرد جوا ها رلعسا سیمان و شاو
 «دلفلوا بصنم رارهن وب ضعب هدهنحوا هک ءردراو

 - هدننکح وبق ررب هتنافس ریس یرعوط هنجا ك رلهرق
 اهد یرلیدنقیح و ین رک كن هی ونح لحتا لس لرد

 «بول وا هدایز یرلتیها هج هب رج «هددسا كح وک

 تومکا توعو نوتیمانوس «توجروب «نوتسغنال

 لحاوس .ردراو یراهلکساو ناهل انتعم قوحرب یک

 ۔ونج مسق «بولوا یلیتنقیح یلیتریک اهد یسهیض
 هنجا ۵ رلءرقو عساو هایمان یجلخ لوت سور هدنسی
 ا Ee E نیرد كب

 کیا كزفروکوب .ردنرابع ندنسارجم یرهن (نروس)

 لاغ .رویتلوب رناهلو رلیوق كجوک توج رب هدنلحاس
 راف) هدنزاغوب :ج روح ا
 .رودیا لیکشت زفروک رب قیحاو شینک هلیمسا (ناغید

 اذ یریکد هدنالربا هدنسهلاش تهح كلەطخ وب

 وز وک و «هدلاح ییدشا لیکتشت و كویرب

 تو كح وک چاق رب هد رابصنم كے ید ه دنا

 کیا كجو هل رلعسا (یاولوس) هلا (هبماقروم) و

 «دلغفل وب بیرق هرلغاط هی ع لحاوس .ردراو یوق

 -وا یرلنورب قوجرب كلحاوسوب . ردکسک وب كن و كيد
 «ندنغح هلوا مولعم لغت ۲ رظن رب هب دطیرخ «بول

 نانو هدنفارطا كنهرتلکنا . ردقو تحاح هندادعت

 ءیسهطا (تخ و) که دنسبش راق یس وج لحاس ردهطآ

 ورم دا سشنال] نالوا دن سم رغ هم و یاب
 ۳۶ لاف .«یمهریغم رار ( لیس))یهدنشیت راق
 هدنالریاو (یسلغنآ) کهدنسیش راق یسهشوک ییغ لاعش

 . ردن رایع ندنرادطآ (نام) نانلوب هدنرکد

 اضتقا كنيلفا هد هزنلکنا س . یساوهو ملقا

 یساوه «بویلوا قاجصو قو وص یلتدش یکیدربدتیا "



 دل نا
 یرار وعاب «هدهس ریلی باص لدتعم

 ور

 ور ول یددسا سّطف هناع و رزم دعف د ضع «بولوا

 درهسا یراراکزور بغ ایرثک | «بوسا كريس راکز
 .رریدغای روغي

 یبوطرو قوح
 قو وص لیح DOI نسا ندیف لامش

 دد هدنس هب ص تهح كنءزتلکنا
 ۱۱۵ هدنتهح یرشو ۸ قرهلوا یطسو دح

 هزم ۱ روغای ناغای هلهجو وب .راغای روغای نوک
 سایقم نیشیق هدهردنول _.ردهدنبمکم هزنهلناس ۷ هلا
 -قوف نیزایو ٤ رفصلا تحب یبیطسو دح كنرارح
 .ردهددح رد ۷ رفصلا

 .هزیلکنا س .ینورت عیانمو تاناویحو تال وصح
 وروآ ؛بویلوا یناتابن و راجا صوص هنیدنک كن
 ءاربسو تابوبح نالوا لصاح هدنسهیلاعش كلام كناپ
 هدافتسا ندتبوطر صوص ایلعو یساج كراءهویمو
 .رولوا ییا ك یرلن ایل وا جانح قوج شن وکو ندا

 وا لصاح یالوو رادواچ «هپرآ «یادغب ندناب وبح
 روا هلیتفو تکلعو .ردقوح هدیراراچ یینص را
 دت یرانامروا مسج ضعب ؛بولوا روتسم هلرانام
 فالنا یبهلج ناه كارا زو دداا ر وهشم هڪ ر

 نودواو را كب یرلنامروا هذه هلاحلا ‹«قرەنلوا
 اوا ا ندج راخ یسیلک مق تنسدتسا رک و

 هدکمرید شبتب هیلها تاناوسیح یرلیجتفچ زیلکنا
 نویق «ریغیص «بولوا كلام هنراهمر هداملاق وف

 یو ؛ردرلشعا ح الصا لیس هدایز ینیرل سنج تآو

 كب خد یراکپوک .رارلسپ رادقم لتیلک ندناناویح
 ناش واط «راسناص «یکلی ند هیش> و ٹاناوبح . ردیا

 حو رلناویح كوپ «بوللو رلناویح كوا ا
 .ردزآ ید یرلذالپ و تار شح .رددوقفم ید دروق

 ترابع ندنداعم ینورت عبانم جاشاپ كنەرىلكنا
 كي یرلندعم روکو ربمد صوصطا ىلع «بولوا

 هدرادقمزآو وقنح «یالق «نوشروق «ریقاب .ردقوج

 ید یزوط ایف :نولوا ید یزو اوکو نولآ
 هدنالربا .رولوا تاجارخالیخ ندوب «بولوا قوح

 یونس هدهزللکنا زکلاپ «هدلاح ینیدلوا باسح لخاد

 . راقیح یروک ندعم هدایز نددنالی وط نویلم زو

 هدن رلهدار هنالییوط نویلم ۱۷ هسیا ربمد نالپ راقیح
 یساریل "ریلکنا نویلم کس یرافوب یغاشآ «بولوا
 . راذد ات

 یس اها كني هرلکزا بس ,یهذمو تیسح «یسیلاها

 نا \ 0

 ج نابه «بول وا ثرابع ندیشک نویلم 4 اب رقت

 ید ید وب رادقمرب .راردعات هنیهذم ناتسن ورب یس

 نکلاب «بولوا ریلکنا یدک .ردراو

 هنتیسنج تلک یسیلاها كنسهریرج (نام) هلیسهطخ لاغ

 نال هنوک ندنوک یخد رانو قح آ .راردوسنم

 و ریوسح

 .رلغاط هکلایو مرزی ریلکنا «قرهد و وا ین د رلیلصا

 هظاح یییراناسل و تیسح , یرلن ال وا 5 اس هد

 د هدکعا

 هللا هزنلکنا سفن یشهعطق هزیلکنا س .ییاهسقت

 مسشوب «هدهسا مسقنه هنسهطخ سلاو دوخای لا

 یسایس بول وا مسق 7 یخ رات و قفارغح قرص

 او یزایتمار چ كنس هطح لاغ هکنوح 65

 زا كن هزیلکننا بوی وا یسهصوصحم | هن وکر

 ینعپ هغلتوق ۰۲ هزتلکنا .ردقو قرف رب ندنرلفرط

 سفن ی 4۰ كرات وب «بولوا مسقنم هغاڪسا و تلایا

 ك رلقلت وفو . رد هدنسهطخ لا یس ۱۲ و هدهژیلکنا

 کد رز یرلیلاتهاو یرهیعطس هحاسم هلی سیماسا
 نیبم یی ربخا رادقم ثنیلاها رویلیژسوک هدل ودح

 خیرا ۱۸۷۱ ندرمغب دمهلوا سربسد هلودح رب

 رو دنا ناب ه روک هقیئسناتسا نالوا ارحا ه دنس د اليم

 ٤ هدنسرلاها مو# كنەرىلكا یر ندتقووا «هدلدس

 شلو عوقوداز رد نویلم

  ردق و همش هدنفح هل وا شقادازب ه ددست وا یس اها

 كغلت و ره ۳ ندنع دل وا

 یلاها هرم ولیک عبر قلتنوق

 ( هدهیقرش تج )
 ه ۰۵۹ (لتساقونیزکیم) دنالریموترون ۰ ۳۸۰

 ۸0 ۰۸۹ ۲ ۹ ماهر ود

 ۲۸ ۰ ۳ ۰ سیل سه |
 ۲۹ ۸ o ۶ امس مسق ربشقروب

 ۱۸۷۰۶ ۸ ۷ ۱۹۲ یزکر حو یرع ممق

 2۷ ۹ ۷۰ نل وقيل
 ۳1۹ ۸ ۲۳ ۹ ماهقنیب ون
 ۳۷3 ۲۳ ۹ رد
 ۸:۳۹ ۳۹۸ دروفاتسا

 ۲ ۲۱ ۸ رتسچل
 ۱۱ Wo o FAA دنالتور

 ۰۳+۲ ۱ ۲ 9۰ نوتیماترون

 ۱۲۰ ۷ ۱۹۰ دروفدب

 ۳ ۸ ۹۲۹ نوتفنیت وه

 VATA ۲ ۵ ج ربماق

 :ASF “01 o A قلوفرون

 ۳۶۰ ۳ r Ars قلوفوس

 A ۰۹ + ۹۲ سکسا

1 
۱ 



 دل نا ۱۰۰۳ : نا
 لاها 4` ۲ oF ۵ ۸۲٩  (هردنول یزکی) _سکملدیم
 : ۱۹۳ ۰ ۱:۲ دروفتره

 O ا ۱۷۰ ۸۷۹ ۰ ۵ ماهدنیکر وب 33 ۲ دن ول
 6۱۷ ۷ لوپر ویل 2

 a AEE ۱۷۷ ۷۰ ۱ ۹۳ دروفسق وا

 ۷ ۳4 ۳ 2 14140 ۰ ۷ ریشق رپ
 rrr ۹ سدیل ی روس ۱ ۰۹۱ 9 ۱۹۳۷ : ماهفنیم ریب

r: )۳۰ ۹ دلیفش ی  
< ° E OT)۲۱۶ ۱ در وقدار تک لو  

 ۲۱۱ ۶ ماهغني ون ۸:۷ ۶: ۶ ٩ تنک
 ۲۱۱ ۱۰۲ دشتساف عم لتساق ون ۱۷ to YA سکسوس

 ۱۸ )۹۳ نوه 4: 1۸4 1۳۳۱ (دتسچپو یزکيح ) دیشپماه
 ۸۹۰۳-۱ ماهتسو ۲5۷ ۱۷۷ ۰ ریشتلیو
 ۱۳۹۹۷ رتسعل ۱۵0 ۰۳۷ Took تسرود
 ۱۳۰ 8 توپ ر وب F ۳ < FA> تسرب وس
 ۱۳۹۰ ماهدل وا 1.۱۳۷: ۷۰٦ ریشنوود

 ۱5۳۷ دنالر دن وس ۳۰۳ ۳ ۳۳۳۹۵ لاو ر وق
 ۱۱: YY نوت رب ۱

 ۱۱۲۳ ۷۶ نر وبقالب ( هد هی رع تهح (
 2 نوتسرپ ort ۰ ۳ ۸ رتسچ ولغ 11۰ ۸۰ نوتلوب : ٤

 190 ۸ ۱ 0 نوع وم
 فراعم هدهزلکنا س .ییراحو میانصو یفراعم ۱۲۵۳۷۰ . ۵۶ دروقره
 یو فرا اب واوا یر تشسو 4 FE NAAT SOR قیوراو تر روا ET ۱ 5 دم فن دعوت كلا ا ات پ ِ سا ِ , ۰۳۷-۸ ۱۹۹ رتسچروو
 راد ترد .ردهدرادقم لیبخ یلاه نایل وا یس زای ۲۸۶ ۱ ۳۳ (ریشپ و رشا) بولاس

 ی E AE LANA ۳ رتساقن ال رود و هردنول .جیربماق «دروفسقوا ؛بولوا ینونفلا | ۰ ۰۵ وب
 .رد۔ تا ۰ صد تی ك رلت و د هدب را رمش م ٥“ 2% ۱45 دنالرتس و

 رولو یتکم یدادعا رز هد هفاک كر رم fr. Tor < ‘of دنالربموک

 بوس وا هد هردن ول یرنک | كیدينفو هیلع تایعج
 ۱ ۰ ۶ E Ce ۱ 1 هدر دطح لاع (

 ی ربتیعج صو ص۶ اک ید درو ره دوم راس

 رم ي و Noe VE ES نترام ۱: دو ورو تی ی ۲۲۱۰ (فیدراق یزکح) ناغرومالغ
 ا لصاطاو تيه لاما ءا .هیعیبط مولع | ٩۱۹۰۸ ۰ ۶ قوربع
 4 : تا Es TAT قونکرب . رد رلتفنالوا یعدرایو لخد هک يچمکو هب راج «دعی نا 0 و
 ی هدهزملکنا < ب و یرلب :E فا رغج ۲۵ ۰ ۱۲۰۸۱ روندار
 . ردک و رلتم دح ییدتا هنو و كن هیفا رغح تیعج ۹ ۱۹5۹ یر وغتن وه
 ِ 1 با 0 : ۱ ۰۹۸ 1۹ تنوبيم

 زسلاثما هدا وروا ید ییعج لء وا صوص هرس 1۰11 ۱:۹۸ نوورانرک ر مآ 2 طر ۱ بل ان
 یسراق < یی رع ضوصالع و هب هيف رش A . رد ۰۰°01 ۷۸۹۳ یسلغن آ

EE ۱ E۷:۸ تنیلق دروفسقواو هد هردن ول ید ص وصحم هنن رلث اسل دیه و ۱ هلو  V1 f14  
 هد ریش کیا ول بول و را هم ات عساوو رلدس ردم هد ی

 1 ۱ ۲۲ ۱ ۳ ج

 یسیلاها نکا كنءهرتلکنا = .یراهبصقو رهش

 هد زوب كنيلاها موع بولوا ندناکس هبصقو رهش

 ی هد: نکا . روینل و کاک هد راهبصقو رهش یس۲

 ندکیب زو «بولوا ٩۳۸ یددع ك راهب صقو رهش

 یسدالیم غرا ۱۸۸ ۶ «یرلنال وا یسوش هدانز

 ۰ ردرب ز هحور «هروک هنقیتسناتسا

 .ردتع وا رد ی دەراسو هيس راقو هيب رح لح

 صوصخل ا لبع بول وا یرلبا ك ع هدەرىلكنا

 .EE و درس هل اح و دم كتساو 4 9 «قوماب

 و ثتتسلاها . ردق وح كن یرد-ش راق ص وص
۳ 9 

1 

 هد رلدیصق كح وک كا «بولوا لوغشم د)تعنص ۳

 هر هرملک نا هعذانص .رونل ون رهش راق د دعتم ی

 یاعدا تکلعرب ھه دقشد ندهعتج كلام هللا هسنارف



 ك نا

 وگو تاج وسام "ریلکنا ردق هب رھ اا تباقر

 «هدهسا لکد ف رظو هجا ردق رلیک كن هسنارف ییال

 . ردق و هس 4زغ دل وا قوح اهد و مالغاص اهد

 - اف ون ریپسا «هریب دغاک «ماج «یییحو یر هناخغادد

 تالوصح كرتا لصاحملا .ردد وح ید ىراەقىر

 هدنف رط ره كنابد بولوا قو ك یسهیعانص

 . ردهدقغل وا فرص

 E وجر كضرا كلام نوت هرلکنا هج راخت

 ااو ندشدنلو لوغشم هلکلپعمک یار كنسل

 ؛ندنفیدنل و یناکلقتس هدن,یطق و ملقا فلت كن

 سا تالوصح یانارعا وی تراک لو

 لخاد هصاساب ید یالاخدا «بولوا ترابع ندهیع

 «بارش نا تیافک ايو نایلوا لتضاح هتک

 هدردنش راف هما هراسو یا هوهسف «تابوبخ

 - ابع ندرلیش یک كیا «قوماب كرب نانل وا فرص

 ۳ از تا دآ لی راک یاس

 [.هل روپ تعحارم هەی آ مرام زد ىر

 هلکساو یلکاشیا كراع «یرثک 2 )هش راف
 ۔ وکو كوي هلرهاکسا هدنلخاد هرلکنا ینلقوح كرا
 ندنرب كررېش ویو هدنسهرا كرا هب صقو رهش كج

 سح جایتحا هننداشک راعمو قرط قوح رب تر

 - دج و ل وب ریمد درک و یرادسوش ك رک بوریدنیا

 ندفرطره یک جی رطس هک ءردق وج ردقوا یرالو
 ر انس 1 ۳ ندشمالاق یر شیراق ر رحه نسل و بودا عطاقت

 لاوحا كنسهعطق هزیلکننا بس ,یسهیخرات لاوحا

 یر ندیکسا تکلع و «بولوا لو یسیدق

 هلبعاوقا (تلک) نالوا شا ترعه ندیطس و یایسآ
 .یدیا روینلو هدلاح ر یثحو من قروه وا نره تم

 ندن رارادمس امور لوا هنس ۵ نداسیع دالیم

 نالوا فورعم هلیسا (ایانرب) تقووا یصیق روپشم

 هدم و ؛طیض ینیرار ضعب بول وا لخاد هب هعطق و

 یحركدالیم «كرهدنا ماود هئاحوتف هداروا رایلامور
 .یدرلشع ا الیتسا یییرلفرط ثکا كتک.اع ندنن رق

 - اتیرب (سو روئوه) وطاربعا هدرا ۱۱ كدالیم

 تلک هکر (نوترب) نالوا یسیلاها «هلکعا ۵ ر یا
 هدسنفرط ایحوتساو نلید (تکی) رایدبا ندنماوقا

 ۱ ك نا ۱۰۵

 «ندن راک دم هد اتم واقم هنن اض رعت كم وقرب رکید نانلو

 . رد راشلواح اثحم هنیدادما 2 )(نوسفاص) ی هدایامرح

 ه دنسا د الړم را٤ ۶ ۷ هدافتس الاب ندن وعدو رلذ وسقاص

 نکشاو همن ؛ سکس وس 0ک ‹«لوخ دلاب هب هزملکنا

 ندرلن و .یدرلشماسپسأت تلودكحوک ت رد هایرامسا
 .اشكناين ام رح هدنطساوا نمد الیمنرق یععتلآ عب هرکص

 ایسیم «ایلغناتسا هم الوح د هه زلنا ی وډ (لغنآ )ندنل

 لیکشت اهد تلود ح وا رکید هل رلمسا ایکیرب عمایرید و

 تیاب تلود یدیوب هدنخ را ۸۲۷ .ردرلشغا

 تلود كنرب هلکمک هنطبض ل(ترتک )یار سکسو

 هدنطساوا یدالیم نرق یحزوقط .ردشفلوا لیکشت

 یکلعو ءهلا موعه ههرتلکنا هلئاعفد رلیلهقراچ اد

 ینیرایدنک د رفلآ كوي قلەرآرو ؛راشعا ترافو بب

 درق رب نوا «هدهسیا شغا روب هبهلاصم دقع

 نان و یرارادکح دلم وعه هن هدنلئاوا یدالیم

 ناغ اد . رد رلشع ا سالحا هنت هزاکدا یان 2 و. )

 «بوروس مکح هدهرماکنا ردق هنسزوت وا ِ رلیل هق

 2 دست راک ساز ران وسقاص هن هدعب

 هلطیض ییرتلکنا موییوک یجرب یسهقود ایدنامرون
 هد ۱۱2 و ؛شعا لاخدا تیسنح رب یی هبهعطق و

 هن رات ۱ ۶۸ ۵ یرادافحا «هلطبض تخم یرلتن وق (وونآ )
 حاق رب كنهسنارف هدقلهرآ وب .ردرلشم روس مکح ردق

 .وقسا هلا هدنالریاو ؛شمک هنیلا كنهرملکنا ید یتلایا
 هدنح را ۱۸۵ «یدیشنلوا طبض تقوم یخد ایج

 ترا و ا 1 اع نود و) قلراذکح

 هباسیح وقسا ییادناخ تراوتسا EES هنسایلماف

 هزنلکنا هلا ایحوقتسا هدننامز كرلن و «هلغف و كلام

 -رلن وب ..یدیشغل وا قاحا ید هدنالربا هک ییدشل رب

 مادعا هدنسبدالیم حرا ۷۱۸۱۶ لراش یح رب ندآ

 لومورق رومشمو ؛شثلوا نالعا تیروهج «قرەنلوا
 ۱ ۷ .ردشعا ه رادا قیروهج و هنس ٩ كدهننافو

 شلت هرادتفا مقوم هنب یادناخ ترآوتسا هدنخ را
 «قرهنلوا طاتسا نوژدس کیه دن نکس هددسا

 ۳ رو صحرا یار (قناروا) هن هزیکنا
 یلرادکح هزنلکنا هد ۱۷۱ 6و ؛شفلوا سالحاو
 مک نادناخو مویلا هک «ردشمک هننادناخ هرووناه

 هل را را دکح شمر و مکح هد هزنلکنا . ردهدگم روس

 :ردیب ] هجورپ یرلسواج خیرات
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 )ار

 یادناخ نوسقاص -س ۰

 ۸۷ ترک |
 ۸۷۱۳ فل وولتا

 ۸۱۰ نربلتا
 ۸۱1 دراتا یجنرب
 A۷1 درفل ۲ كوي

 ۹.۰ درآودا یجنرب

 q0 ناتسل1

 ۹۹ دنومدا ی

 ۹:۹ دردا

 q00 یودا

 5:۷ دراغدا

 ۷. درآودا تنفس
 ۹۷۸ دراتا ینکیا

 یرلناداخ هقرا ادو نوسقاص س

 ۰9۳ (لهقرایناد) نونئوس
 ۱ ۰ (E درلتا

 ۱.۱ (خوسقاص) دتومدا ككا
 ۱۰۴۹ (یلەقداماد) توناق كوي

 ۱ ۰۰ (نوسقاص) فنوق درآ ودا
 ۱.4 (نوسقاص) دل وراه یعنکیا

 یادناخ دنامرو تح ۳

 ۰*۱۰ مویوک ریکذاهج
 ۱ ۰A۷ مویوک یعتکیا
 ۱,۰۰ یرنه یجنرپ
 ۷۱۲۰ نابینا

 ۱۰: یرته یعنکیا
 ۱ ۹ نویلودروک راشیر
 ۱۹۹ ناژ

 ۱۹ یرنه یعنچ وا
 ۱۷۴ درآودا ینرب
 ۱۳۰۷ درآودا یعتکیا
 ۱۳۷ دراودا یجنچوا
 ۱۳/۷ راشیر یعنکیا
 ۱۳۹۹ یرنه یجندرد
 ۱:۳ یرته یعنشب
 ۱ ۲ یرته یعنتل 1
 ۱ ۰ درآودا یجندرد
 ۱:۳  دراودا یعنشی

 ۱ ۳ راشیر یعنچ وا

 ییادناخ راقد وا هجح 6

 ۱:۸۰ یرنه یعندب

 OEE یرنه یجنزکس
 ۱ ۷ درآودا یعنتل 1

 1 oor یرغ ناژ

 ۱9۳ هب رام

 ۱ ۸ تبا"ربلا

 هل نا ۱۰۵

 یادناخ دراوتسا - ٩

 قاژ یجنرب

 لراش یعنرب

۱ 
۱ 

 ( تی روهج )
 ۱ ۰۵:۲ - 9۹ نرتف

 ۱ 6۳ (روماریدم) لومورق .وا
 ٩ 1۸ لومورق .د

 ) ید وع ۵ رلت رآ وتسا )

 لراش یعنکیا

 قاژ یبنکیا
۱ ۹۰ 

۱4۰ 

 یرلن اد ادناخ تراوتسا و دناروا ۷

 ۱ ۸ هیرامو موییو یجنچوا
 ۱۷۰ هنآ

 Y1 ٩ جروح یک رب

 ۱۷۷ جروج یعتکیآ

 ۷۱۷۹۰ جروج یعچ وا

 \ :AT جروج یجندرد

 ۱۹۳۰ مویروک یجندرد
 ۱۲۸ ۷ ایروتش و

 _ ے_ہطعم لود كباب و روا .یتل ود ۰ کا ۱ لر ۰

 تي هب رح لود «بول وا ندنس

EEEایح وق سا هرملکنا نش لصا تلودو  

 قوحر هد ج تاعطد تب وا وا بک ندهدنال ربا و

 (اینات رذ وی)یمسا اسر .ردراو یخد یناکلقسم و كلام

 ,زیلکتا هدریاسل یددس رویلید ید ( هدعه تلود »

 هل رب و هدنقح «ندنف دا وا شلو ترش هيما یلود

 .كدروک بسانم یکعا نای هد هدامو ییامولعم كج
 یک ا تلالد هنن وت كنلود و کا هرلکنا

 حماج ییایح وقسا ها هزیلکنا ید کا ایاترب كوي

 یددس رمل اق هدنح راخ كاس و هدن ال ربا بول وا

 ید یسیکیا كرلعما و هلیقترط صاخا مساپ ماعلا ریس
 . ر رلتسم

 «قللارق رب هاب رابتعاکلاعک هد وروآ یلودهزنلکا

 هل رابتعا یسهعساو تاکلتسم یک ەدە و اس تاعطقو

 لصا یک هدا و روآ ڪڪ .رولوا رو قل روطاربعا

 هدنالریا و ایح وقسا هزلکنا ندا تیکرت کلام

 تامولعم ندا اضتقا هدنقح یرب ره الت کلک درک و
 يربآ یربآ هدن رللحم ام هیص وصح لاوحاو هیفا رغح



 دل نا

 یرهیموع لاوحا نکلای هدقجاروش ,ندنفیدنلوا نای
 -رکسعو هیلام یاوق كلودو هلا زوس جافر هدنقح

 هلکمریو ییالیصقت ندا اضتقا هدنقح تنور و هب

 زکح هدا انتک |

 تاوو E زار رس هاش
 هلیس هیحطس ةحاسم كنهعساو كلام نانلوب هدنمح رب ز

 : ردرز هح ور یسیلاها

 لاها هرتمولیک عبر كلام

 NEE ۱۳۱ ۸ هرتلک.ذا سفن

 ۱۳۰۰ ۳ ۱۹ ۰۹۹ یسهطخ لاغ

 ۳ ۷۳۵ ۷۳ Y۸ ۰ هبچوقسا

 هو AF At ۲ هدنال ربا

 or ۸ 0۸۸ یسەطآ نام

 ۸۷ ۲ ۱۹ یرلهطا دنامرون
 رک اسع. نانلو هدح راخ

 را یاب رب فراز
 RONEN SAI IINEUVUTA ینللارق هرتلکذا اعج

 ۲۰۶ ۷ ۵ ٩۳ ۰ ۷ بیدت رس و ناتسدته

 تر یا ی OEY یسهعطق نومایهود

 ۳ ۷۱ ۱ ۳ ۰ ایلارتسوآ

 "۳ ۷۸: ۳۸۱ ۳ ۷ هراس ناکلقسم

 ۳۱۰۷۳۵ ۸:۰ ۸۹۸۱۱۳۰ یفلروطا ربع ا هرتلکنا "اعج

 بس .یاعارخاو تالاخدا یه رکسع و هيلا ءو

 ٩۰ یسهونس فراصم و تادراو كلود هزنلکنا

 یماربل زیلکتا نویلم
 .ردبیرق ها رل نویلم ۷۵۰ ید

 هلدا را ۰

 و ON) ۰ ۰ یسهقند رر اسف

 1۶ ۰۰۰2 یک ۱ ۰

 یسدیم وع نوید رد هدنشنهدااو

SESیس همطتنم  

 ندناویح یراوس ۲ ۰

 بول وا ترابع

 ید یسهن واعمو دلم

 ۱۳۰۰۰ هدهدنالرا ادعام ندنو .ردنکمم ندنآ

 .رد راو یسهمراداز ۰۶۰ هدناتس دنه و

 . ردهدنددع "۲ ۸ یرلپ وط

 ندیذک ۰

 ید یسهبرش رکاسع
 ٩9 تلف هد تو ترا

 ۲۵۰ «ینش لبا ۲۱۲ «رواو ۲۹۰ ؛لهرز

 .ردنکم ندنروباو لییروت
 یالاخدا یونس كنهرىلكنا

 «بول وا هدنرهدار یسارمل رملکنا نویلم ۲۹۰ یاج

 .ارخاو نویلم ۰

 نداربل نویلم ۷۰۰ یسه ونس تراج مولا ىلع

 ۱۲۹ هدا ور وا یس هی زا نافش تكنهزیلکنا . ردهدایژ

 ندروباو روسک كی " هلیسک نکلی روسک كم

 كی ۲ هلیسک نکلی روسک كی ۱۲ .دناکلتسو

 نتافس لماح ینغاجس ریلکنا عج هک :ندروباو روسک

۱۰۵ 

 E8 و هک وا 3 ندهراب نو كي ۳۸

 .ردهدناعیتسا هلالی وط روسک نویلم

 رب یتلود هرکی تس یسهرادا لوصا «یتموکح

 .درول یرکید و هماوع یر «بول وا هطورشم تلود

 ۱ واوا صور مر
 ییاولیدعتو وغل ایو یبضو كناماظن و نناوق . ردراو

 توق لصا قحآ تولوا هدندب كرادنکح هللا سلجم
 تار نادر ۵ یسالک و. تيه . ردهدنسلحم ماوع

 ده سن رز تا ها درامد اتو بولوا
 هدنن وب قعغارق ینتسارآ تبرثکا كنانوعبم سلج

 یل رادرول نالوا كد یملجم نایعا اعون . ارد
 هدقلاضعا اتاق «بول وا تک س نداضعا ۵ ٤

 ندیلاها هسا یناضعا كنس ماوع .رارونل وب

 ,راردهدنددع ۰۷۰ «قردلل وا بانا

 كاو كوي كا كنابوروآ (۸عادزد) راکت 1

 نطو لصا بولوا ندنما ندعم

 ایح وقسا «لاغ هدلاح ییدعمش «نکیا هزنلک:ا سفن

 تو شم 0 اا نوت نه كتءدنالریلو
 هوش ناه كنيلاش یاشمآ ؛هقشپ ندقداوا
 هل دا رفا تكتما 7 جد یسەعساو 5 اار وآ

 رکنا
 لصالبا

 ۱۰۰ ژریلکنا دوحوم هدنرزوا كضرا هرک نوش

 ۱ .ردب رق هی ویلم

 ندنجا رتماو طالثخا كموق جاق رب یبوق زیلکنا

 یسهعدق لاها رکنا یرلساسا بول وا لصاح

 هدهدام یک لوا ندوب ا یو (تلک) نالوا

NEEےس و هاا دنه دن ورب دیما  

 روینل ول رار یاکنا قوحر ید هدن کلی سم

 ران وسقاص قوح رب ندایامرج «هرزوا ینیدنلوا نا

 -وک هنش دلشالک او ؛شعش راق هلرلتلک بول رالغتاو

 هحذوفنو توسق اوو درک رک رلثلک یی و هر

 هدایز نددعاک یرتاسل هلکما هبلغ هبیلاها یکسا

 قوح ر هدعب .ردشمریک هتسهرص یرلناس-) نامرح

 ات هلرت و «بودا ترعه ردنامرونو زال ەق راينا
 -رولو ؛شعشراق ید یناق,واننداقسا .ندنرلف دشیر

 زا نابسل ,هدننامز هل ردیام

 ریاکنا :ندنه دل وا

 هسحزساارف یروبم و یم

 ثالک هحرشتارف قوح رپ هتناسل

 و يما تاحالطصا صوصالعو د

 نادل ریلکنا ندا لکشت هلهح و وب .ردشغل آ كدا

 ىظفلت هلیص وصحو «كرەداأ لدب هصع ندر صع



 و ۹

 و نا ۳

 لصاح ناسل ییدعت «یرهیارعوا هناربغت قوسج رب
 .ردشلوا

 اناون .لیو نوزوا یدارفا رثک | كنموق ریلکنا

 ۔وع یرثنیداف رکو كکرا رک «بولوا رلمدآ یناقو
 تاو قلیرغوط هعفالخا .رردلزوک هرزوا تیم

 .رردرومشم هلتاتمو
Engelmann) | ۰جتعنص ایفا غ وط ل(  

 ناولاو ۳۹ یرلیا یییخ ۱ ناملک

 (ایفارعوطبل ومورخ) ىنعي ىتلوصا كما عبط هليا هفلتحم
 ضعب لزوک تیاغ «بولوا زسنارف رب شا داما ی
 چاقرب راد هنف وب .هقشب ندقدلوا قفوم هنعبط رلیش

 .وط هدنخ را ۱۷۸۸ كدالیم . ردشم زای خد باتک

 . ردشعا تافو هد ۷ 4 «بوغ

 | یر
 ناکنا

 بم

 تعحارم هنسهدام « هرقنآ »

 ۱ [ .هلیرویپ
 ك (سنوم) هدهقیعب (۳عا۱6۲) ۱

 هبصترب عقاو هدنلاش هزم ولیک ۲۳

 هل اد «یسهعخو یارسرپ «یسیلاها 0۰.۰۰ بول وا

 رادیکح كننادناخنوب رو . رد زا و یرلدقیرباف لوت و زب

 یو اب نایکتا یدارفا ضعب نالوا جراخ ندنناریم قل
 «قدراغلا ییرلناونع ینهفود نایکناو

 كنلروع «بولوا ندنسا رعس ناربا

 ؛شقیا تأشنو دلو هدزیربت هدنرلنامز ۱ وا
 ندقدن]) وب هدنتمدح كنيلید را نردلاردص) بش تدمرب و

 هب رهاظتالاک كرءهدیک هناره ندارواو هنالک هرکص
 هتناعر هداسلاقوف كنقلخ اروا «ءاش هنس هینطاب و
 اروا ندنفرط رو نب خر هاش «ندنشدلوا رهظم
 تاجو ؛شقک هخلبو دنقرس «ډلغغلوا حارخا ند

 تاف و هداروا فلتماقا رایتخا هدنسهبصق (ماج)

 کیا وش بولوا قوح یسهنافراع راعشا .ردشعا
 :ردند هلجوا تب

 دراد تكا منب تسیصخش اضق

 درآرپ یاک یسک زا دهاوخ وچ
 شودرب ود هکنآ دهن شمشچرب ود
 شوماخ هک دیوک دهن بل رب کی

 بولوا ید عاشر ینادم واو

 :ردندنراغشا لح تب

^a 
 وع

 تسود یوکر سوام مرح فوطو یجاح
 تسوایوک ام ۂبعکا جک ام اجک هبعک

 ه نا ۱۰۷

 ارش مظاعا كن اربا ( نیدلادحوا ) ا
 ییاظنو یسودرف «بولوا ندنس رو

 ندشادمآ رس كناربا یارعش ربارب هلا یدعسو

 هدسوط «بوغوط هدنسهبصق (دروپا) .رددودعم

 «هللوفو مولع ليصح هد« هیروصنم ةسردم» عقاو
 هدموحم و تنیه صوصخا ىلع و هد هعونتم مولع

 صوصشالعو یراعشا .یدیشلوا ید رف كنرصع
 یرب كرلنوب «بولوا لزوک هداعلقوف یرلهدوسصق
 هیلا راشم هاشداب «هلفلوا یروظنم ك رس ناطلس

 هننای یتسیدنک «یرهیالک | ینیردق كنەجر بحاص
 تکاوک .یدا شتا رهظم هنافتلاو ماعناو ؛شاآ

 جارحسا هدنقح یعاقجا هدناربم جرب كي هعیس

  رهس ناطلس .هلغبقیح یسکع كمح یتیداوا شا

 ؛شلوا روبجم ءرارف هتلب «بودیا باغ یتهجو
 ییارب وش .رذعع ا تافو هداروآ هدنخ را 9
 :ردب دنسهدیصق رب تيب

 اوه طیسب نا نماد قفش دیشکرب وچ
 نماد ار هیخ تشهورف هايس بش

 كلف رانک زا دمآ دیدپ دیع لاله
 نمتماقوچ مخو راي خر نوچ ریتم

 .ردیلویاتسا «بولوا ندنسارعش ۱ یروا

 خو فیطل تياغ یراعشا
 «بولوا مدآرب یاو لهاج یسیدنک «قرهلوا ندم

 -اعشا لج تی وش .یدیا لوغشم هلفناص بک
 ی

 یرود ناخ نایلس ناطلس ینوناق

 ع 6 ه دلاح ین: دل وا

 بهردبا شح افو لع كطخ هلکفلژ

 بکر لهج یسیرب لعاج هرق یدیب

 هالباق هدنارون «بولوا لغوا كتيش | شوا ترضح و یورو كمدا تره

 قلوا یردب كل وتم .رد روکذم هرزوا قلوا ییغوا

 «بولوا روکذم هدناروت ید شونارب رکید «هرزوا
I Tk 

 وا ندنساما رجس ناطلس ۱ کس ا
 ۱۳ ید نایت و

 .ردبرد كنيم زراوخ دم

oناورشوا  | 

 | هن
 .هلب روبی تعج

 هل ریطاسا (1066,200685) سانا دوغا

 امور و ناو کسا نالوا قیشیراق

۷ 



 ی نا

 یرادکح ور ندا هب راع هل رلیناب وب هروک هنح رات

 .ارک روک ذم 3 «بول وا یداماد كماي رب ر ورشمه

 هللا هرهز یسهبلا نسخ اک 1(سی۲) ند

 -قوف هدنس هب را 9 .یدیشعا دل وت ندنحاود زا

 ندند رو لد ضط ك رېش و بوزنسوک تراسحر هداعاا

 ؛ شح اق ‹قرهلا یس ەح وز و یلغ وا هل رد ةه دص

 هه رکص ندک دا باغ یسدح وز ه دنا كنامروار و

 ید توس هب یک نوی“! رع رب رب ثكح هدیا نط و

 اش رفآ قلهرارب ؛ ششال وط هدن رزواآ 4 رریکد هنس

 لصاو ES (مویال) 0 رکص ندک دتا تح ايس ۳

 نەس>- ندنقر طظ سون 2 ی راریهح كیاروا دل وا

 ر (لوور) یسلناشن یکسا كراف .یدیشع الناشن

REس ون رو ) NEEا را  eg 

ENو .ج وزب ی رب «كرەدا لتف یو  

 .شقما سیسات قیر هش (مویش ,ال) 2 تراک كيوب

 هک «شاوا لغوا رب و رزم (س وب ولیم) تیک

 (لیح رب و) ندخنآ روش ربهاشم ام ور یسا

 .ردیس رخ ادح نا (سولد

 یهاکح وب
 .لّصفم :.تولآ ندنرتا یلناونع « هدایلیا » ك ورم وا

 هد وح و هد وظنم در رووشد نا هک ی مطن هدن ر وص

 و ام

 . تب ول وا دن را ر رحم ا ناو ۳

 تاتک ق رەلوا GE را

(Tacticien)هلیبقا  

O ۱بل رس  

 ۳ .ندنخ دل وا شد زای

 شفل و تایحر هدنررا ۳۳۰ دالیلا لبق . ردبقلم

 یخ رح

 نکلا «بولوا بايان یرات ۲ . رد ونظم ینبد وا

 یر | كچوک رب شفلوا راصتخا ندنفرط یراهقشب
 .ردشل وا هجرت و سن و «شفل و

 « رد راو جد یانو مکحرب ل هلعما وب ھم

 ی هک
 دا و رک ها

 د(سالف و ر) «بودا ر وهظ هدند الم نرف

 ه داة ودر یاشو لئاسر ضع .ی

 «بولوا بهذلا ىلاررصت .رد دوجوم ىسەمل کەر

 ىدا عبا WRT به دم كى وط الفا

 « ی راع ۲ 9 لوس یر e دا  ESA ۳جرات 22

 تینع ن ساربا يل لاڪ ی سیا

 هداشد ن سا ءیریط سا هطاف وبا ءیراصنا

۱۰۸ 

 ر

/ 
 ا

0 
 هد یزکس «شنا نداعم 9 سا ( دن رم ا سیا

 . رل ردب د ها

(Ennis) ۱ 31كنغلت و(« رالق) هد و دال ربا  

J"۔رذ) «بولوا رهش ر نالوا یک  

 هزند ولیک ۱ كنب رهش (كبريل) هدنرزوا یرهم (سوک

 . ردعماح ی لاها ees عقاو ه دن ع لامش

 هد هن ردا |( بحر چ

 ا
 كنس ناخ ولوم هد دارم ما ی

 ۱۱۷ .یدیا تاذ رب عاشو ماع بولو یی
 رد او ییاود بذر .ردشتا لاح را ه دن رات

 و تب دن ماه رج توش

 عام ردازرفا تل اح هدف حود یاتسا

 عامس رداشع قوش هقشع مز ناکذنشت

 سینا طصم)رب ندشنادیرم كنهجزنلا فنآ دس

 ۲۴ هد هناح ولوم که سم هک : رد راو ید (یدنفا

 وا تان وش رد را یراعسا ضع .ںولوا ح

 : ردندالج

 نايمللا مودق اکا یییرس ین نس هلان
 یی انالوم ترضح "رئاد رولي هن

Enniskillen)مدیا لا  
 N ۳ شا

 یک رم كنغلت وف ؟ (ع ایام رف)

 لام هزبم ولیک RYA كنيلبود :بوآ وا دبصق ر

 .ردعداج لاها ۰ (GO عقاو ا ع

 ا رجب نا 2 ES لق ىلع) | 3 ۱

 ہل
 SE یسه ولماش و | وم ی

 ر

 / یورو كنب وفص لیعاعما ب وا وا ندان سا رک

 هناره هد عب .یدیا ید و بح كنازرم میهارب ۱

 كت ویو شم هریک هنتمدخ كاخ قن ىلع با لاقتا

 كناناصاخ تدعرب «هلتلحر Ih یرکص ندنلتف

 كني اهفصا کف 4ا

SNE”تافو دو  
 راقفلاوذ درس و دهل

 ؛ شغل و هدنتفافر

 هلی اودع ) زاباو د و « و اوبد بده .ردشغا

 رد دن هاوار وک ذم تس یا ر وش . ردراو یس ونشر

 یزاغ دوج نارةبحاص هش

 یزات دیص مزعب دسمآ نورب

 داماد هدول آ ۳ يص نود

 4 21 نامالغاب ارهش دو نیا دارق

 ۱ وس ندنسا رعش امور سا (109۵1ت5) ۱ ۱
 لوا هی ۲ ۶ ۰ ندد الم بول وا

۰ 



 یخ رات كتيروهج »و راهبوعه هل را

 دالیلا لبقو «شعوط هدن رپش (سیدور) كنءربالاق

 اهو هکعضم ضع .ردشعآ تافو هدنش را ۹

 هد رب هلیاو:ع «

 یرلدح راپ ضعب زکلاپ كن راثآ . ردشم زاب هم وظنم

 . ردشله هنل و

 ضعب ی هدنالربا هلیسانعم « نا » 1
 هننابکره] .رونلو هدنشاب یرلمسا كرامدآ

 ۳ هل روی تجسم

 ۱ نا

 هریک «قیرهقا یرغوط هب دع بواح فان اعم هدنلخ اد

 یدود = هقیجلب « رد ر 9

 هزاوت و و نومون ؛«لیرق «ناتيپم وف :نوی ول «هرف

 (نرت) ندغاصو ؛رع ندنناپ ایو ندنحا كن رارپش

 ینیرلیاچ (هلوو) و (هن سا) ندلوص
 هنغامربا (هنیس) ندغاص هدنفرط تلآ كسراب هرکص

 .رد هدنلوط هزنعولک ۲۶۰ یسارج

 «یک ینیذلوا طور هللودح رب هنلانق (نتنک تنس)

 ندک دا دا

 هدنل وط هزم واک ۳۲۸ قرهل وا یزاو» هنسارج ۹

 .ردراو ید یلودحر

 لد هیل ام الا ا ) (€1S ۱ هزاوا ندنهبلاع تالاا كت هسنا و (00156) و

 هلا در نک اد
 هدلکشرب هیش هلیطتسم تلایا و .ردشقل وا هیعس

 هنیس) او «(دنسا) فیش (هموم) ال :تولوا

 و (هروا) ید ابع «(هزاوا عم هنپس) و (هن رام حم
 ام .ردطاحو د و دح هاب رلتلایا (هنرس اتسا)

 یسلاها و ه زنم ول,ک حب سه ۵ ۸ ۵ ۵ یسذیعطس

 « یس ر رج هسنارف » یکسا .ردیفک ۰۳ ۰

 ۱ یالوصح ۳ رب ونک EN ‹یادغب بول وا

 . ردفوح یرلن امرواو لزوک ك ید یرلاعرم .ردقوح
 وصحم .ردلوب ید یرلشاطنم رکد و هینناو یر مرم

 ندکم هلیعاونا هک و یلاخ جاسا یسهیعانص تال

 هلتاب .لوت «زب «همصاب «تاجوسنم ضع لو
 .هقیریذ دیدح تیئب رکو نولو .ردنرابع ندهراسو

 رتاود ۷۰۱و هیحا ۳6 تلا : رد

 هب اض ٤ رب ز هحو ر «هرزوا قلوا عماج ییهدلب ۳

 «یلئس ءیزآوو و نآ تن ومرلق هو وب : رریمقنم

 1 .نایموق

 تو | ۱۰۵

 یاتنه هدهقیسکم (0202) ۱ 0ا

 رهش ر یزکرم لشلایا رب نال وا

 هدنسیفرش بونح رک ۳۲۰ كنهقيسکم پول وا

 یلاها ۳۶ ۰۰ ءو مقاو هدنرزوایربم (هدروویر)و
 هدزرطر نیشنلد تياغو هدداو لزوکرب .ردعماج ېب

 ابرغو الاش لایا هفاسقآوا س .ردضفلوا ات

 ارش (زورفارو) ندنفرط قرش لاش . (ابلاو)

 طاحصو دودحم هل رک طيح رحم ید اد وح al) اوغ) ۱

 ندلامت و ۰ یک ۱ نالوا هل ع ندقرش بول وا  (Oise)مدنسف قرش لاش كنهسنارف |

 1۰۰ ۰۰ «یسلاهاو هرعولیک ۲۹ ۲ و وب نالوا ه وج
 . ردهدن رهدار

 «نوتلآ هلیالوصح .راسو مش قوم" هتسوا

 وا تدنم یسیضا راو مالغف:ص یساوه

 یرلن دعم مص یلکن رو دروک و نوش روق «شموک

 .رد راو

SERS A (Oignon) | ° 11 
 ره ر ر 3 وساوا

 و «هلاعب هدنلایا نواس یراقوب 1
 ۱ ۵۰ 9 (ن دقدربآ ن

 (نوناس) Co و ندک دتا عطق دما سم كل هزبم واک

 .رولکود هنغام را

 ۱ دن رلدلایا (هروح)و (بود) یتلایا

Evans) |هعتنس كلا کک داقیرمآ ) ۳ ۴ و . 

 «بول واندنن ویکیاضهروهشملاكن ] ك
 قلعتم )یو اپ ك لد ام راح ا شرک

 .ردشملوا قفوم هاعارنخا قوحرب
 تاق و هد ۱۱ «بوغوط هد رف ایفل د اليف

 .ردشتا

 ندنررب كوب ا"كنابریس (0) ۱ نرو

 نوا یهدناتسراا «تبولوا | ۰

 (قسموت) و «ناعب ندنلوک نوتل آ عقاو هدن رلغ اط

 اشو یرغ لامت هدنصا یرلتلایا (قسلو وت) هلا

 یرغوط هب قرش لاش تیام هلا نایرح یرعوط
 یرفروک بواو عقا و هدیلامس دمحم رګ «ك ره ود

 هدنح را ۰ ۵

 . رول وا تصنم هنا °3 زفد وکرب نوزوا ار هما

 ناه «بول وا هدنل وط هزتمولبک NN ۰ یسارج

 ندل وصو عاص هغامرا وب . رد اص هنب افسرعس یرب ره

 کوس دا كرلنوب «بول وا بصنم رار قوچر
 ر )ج را ) نلیک ود ندل وص

 وا فا نرو ید ربا یورو یاس

 دش ونح كیدسنارف ینا وا هد وتح كتهسنا و (۸۱0۳0260)

 1 هیح ات هدنت) ایا (یرعآ نور)

 هدنفرش هزنم ولیک ۳ ۵ كيال رام «بول وا هبصق رب

۱ 



 ب وا
 یه مسا .رد عما ی لاها ۷۷۰۰ و عقاو

 د(ایابل ا)

 هتسب روهشم كا كندسنارف (۸۱6۲) | ۳

 یرلارپوا قوح رب .بولوا ندن اراک ) ۰
 داقا هست عیانص .ردراو یرلهتس روهشم ۳

 “ د
 رد روم ی ارس ۰ ز

 یصجواو بیلف یولو ؛شفلو ندنساّصعا یشاقیم

 درومام یگ" ر ضع قلعتم دنتعدرص هد رلز ام نويل وات

 هدنناق هدنس د اليم رات ۱۷۸۲ .یدشلنالل و هد رلتب

 .ردشعا تافو هد ۱۸۷۱ و ؛شعوط

(ODrenowilch) ۱هد دبیر  

 E EDI ر نم وکح € و 7 2

 شولی.)نالوا یسس وم كنادناخ و 0 یعسا كنا رو

 سپ داانا روهظ هدهبرص نالوا یتلایارب

 كنوب «هلکعا قاصتا هب روب هرق نالوا :اصع

 هی رص ها دال خراب ۱۸۲۰۸ «ه کص نو

 .یدیشف وا قیدصت ندتلود یفرطو «باختنا یسن رب

 ندج د هد ۱۸۷۸ بولوا روب هتغارف هد ۹

 لغوا هدشنافوو ؛شلوا قفوم هکلک «رادتقا عقود
 قیاس نالو تایح رب مویلا هرکص ندنواو لام

 هدام كنون .ردشلوا یس 7 همل راو نالیم لارق

 .هلکقا تغارف هنس وب «بونل وا نالعا ینللارق هرکص

 4 هلهحووب .ردشل وا لارق رد اسکلا ىلغوا

Nر 0  

 س ر ۵ نم دا (هنیيس) ۷ كسرا و هدنتلا ۱۱ هلور وا

 ۱۲ ۰۰ بول وا هبصق رب عقا و هدنلاش هزنمولک

 .رد راو یمدعاق مککصرب و یسیلاها

 ۳ زواهر وا

 بول وا ره رب هدنسق سس لاش كن رهش (ترورور)

 یرهناخ ریهد هل تب دعم روک و یسل اھا ۱۳ تب

aw gy, (Oberhausen)كن  

 و ه دن و طخ EEE عن و)

 . ردراو

E OSE COBEN DLT 
 م ۳ | ناروا

AGب ول وا ندش رل 5 اخ 2 1 اوج ۱ : 

 .روس تموکح 2 دم O مر هد GE وم)

 نرو یح وا (ناب 7 یس وم كنادناخوت .ردشم

 نالوا یلارف دل وص كياداخوب . ردشعا ر وهظ هدب د اليم

۷۱۰۹۰ ۱ 

 تصدم هنغام ربا هرس و لند ۱

 ۱ ب وا
 زبسذ وه هدنسن دالیه حرا ۱: (نایرب وا ع ورم)

 هنسدنک كاريه یحرکس «هلتغارف ندنفللارق

 ؛شقا اذن ڪک هل ی اونع ق و (دنومون) ییدرب و

 هتسنارفا OE A ربآ هب هبعس جاقر نادناخوب هدعب و

 د (ن وهام قام) روهج سس ر قیسا ند را تر
۲ 

 ۰ ردن وسلم هس رب ند رل هب و

(Obok) ۱۰۰رک  A۲ ندع هدنجراخ  
 ۱ رب عقاو هتل اس اقیرفآ كنب نفر وک یو

 ۱۸3۷ . ر دوس هلکسا كنتکلع (اوش) «نول وا هبصق

 .روینلوپ هدنطض كنهسنارف یرب ندنسب دالیف جرات

 هدنئزابا (نور وآ ) تندسن ارف (۸۱۱) ۱ 5

 هزنمولیک ۳۳ كنرهش (هشنا رفلیو)و ) ۰

 «بولوا هبصق ر یزرکس ع هیح اد عقاو و تین رس لامش

eردراو یرلداخ ربمد و یندعم روک «یسیلاها  . 
٠ 

 شات  (Aubenas)و  EOE NU(شداز 1

  2هزنمولیک ۳۱ ك-سراپو هدنشلابا .

 مدن " رزوا یر (شد رآ) قره وا ه دنسب ع بوح ۲

 ۔اھا ۷۵۰۰ بولوا هبصقرب یزکرم هیحا عقاو
 رد راو ینال وصحم وا و بارش .تیاو یس .

 ° | (AnDurn( د ) كنهععج كلام

N | ندوبوا قروو و هدنشروهج ( قروب 
 روش ر E ا لاش هز ولک 0 كن رهش

 ح دوو یسلاها ۱۰ ۰ ۶ بول وا

 |  oكنهسنارف |

 1 رو
 2ک ) ا25 ر یک اضف هدنرزوا ۳
 و عئاو هدنسقرش نونح هزمولک ۳۵ كنرم

 .ردعماج لاها ۰

 اتکح مدق ناو (Eubulide) ۱ ۱ وا

 هلی واکذ تفقد و تولوا ندنس هم

 ۲ لوطا | هدرا رات ۳۰ دالیلا لبق .ردروهشم

 ۷ ۱ءراتشب ( توتوط هلربش (تلیف) یک هدنللاس

 . یدا یدر SE E !ق وا)

(Aube) | 1۲ رک رزق مدارات اف  

 E دلا هب رام یراق وبا

 یتلایا نالوا یان «قراقا یرغوان هیرغ

 فا ۱9 با تے ید یاج 0 رو

 2 هنس «ه رکص ندک دتسا عطف دف اسم لاا هن رام

9 



TE ۶ ereکا  E UR 

0 ۱ 

 ندنسهیلامش تالاا كنهسنا رف (۸۷۲0)
 ۰ 4 < وا

 9 رغ < (دن رام) الاش «بولوا ۰

 پاوا

 یند قرش «(هنوی)و (رودتوف) ًابونج «(هنرام حم

 .ردطا عو دودح هل راثلایا (هن رام یراقو)
 ندرېن وب «بولوا یعسم هلیعما كر ندیا نایرج
 كدایا وا رک ندنصا ید قاب را (یس) هی
 یسهیعطس هحاسم .ریشل رب یسکیا هدنس هیلاعش د ودح

 ۲۰۷ ۲۷4 یسیلاهاو هرنمولبیک برم ۱

 لاش .ردیرهش (هیور) یزکرم .ردنزاسبع ندیشک
 «بولوا زود یرلفرط راس و قلغاط یتهج بغو

 بونج «هدهسیا تنم ريغ و قالبچ قرط لام

 یداع .ردقوچیرلنامرواو لزوکك یسیضارا كنفرط
 ۔م ص هات راشاط هينا «ییاناویح «یبهیاپماش و بارش

 -وا قوچ ید یراهقیرباف .ردلوب یرلنودواو یر ا
 «دغاک بیا هخوح هلیعاوا درایشهمروا «بول

 هيا ۲۱ تلا ون 2: روتلوا لا ۶ را و

 هدنحا

CENهحور «هدلاح ینیدلوا مسقنم هب هب دلب راود  

 «هواروس سیسرآ «هیورت :ردکم نداضق ٤ ریز

 . هنیسروس ناژون .هنیسروسراپ
 (زوبغآ) ندنریازح نانو )Eub¡e( اب ۱

 وا ] . ردیسیلصا مسا كنس هطآ

 [.ه روی تعجارم هنسهدام

 012 ( هولزوک یسه-رتو ۲ 1

 مرق ( ۱0۲1و ب روناب و

 بل وا هلکساو دیص 9 هدنسد ع لحام انس هرب رج

 رب عسمو یتشرو نامی لزوک
 هلا لوطا 1 كراراتات هل یتق و .ردراو برش عماج

 ۰ ىدا یکم كننراتراخ نالوا

 كالو زیسانم هدقلدوانر (Opar) راز

E7 ه دیس ص9 و قاعس هحخ رو هیات اب  

 «یسلاها ۹ اک

 قلغاط یسیضارا .ردنکم ندیوک ۳۵ «بولوا
 هبنغامرا (لوود ) یراوص بولوا تبنم زا و

 رولیکود

 الونح درو عبا هتغاصس تارب , كشالو هیات

 و دودحم هل راضق رابارقسا دارو ذم ءاول ید

 . ردطاحم

 ال ورق وتسا هدح وسا 1 19 »وا

  Nتلایا ه دنسب رغ لامش هزم ولیک ۱

 «بولوا رهشرب یزکیم "

٩ 

 ق

۱۰ 

 o‘ یبیلاهاو هرم ولیک ۱

 | رووشم «یسلاها ۱۰. ۰

 بو ۱

 تانابن یسهناضنک دوی «یسهلاخدصر «ینونفلاراد
 . رد راو یسیلع تاسسّوم رادو یسهجاب

 ۔هطخ (ایزلیس و | نیو

 وکح لق 2 سره نالوا یانیه هدنس

 5 * كنب رهش السر «بولوا رهش ر یزکرم كتم

 لحاس كن رپ (

 رب لزوکح «یسیلاها ۱۳۰۰۰

 «یتکم صوصحم هرادبا ؛یسیدادعا بتکم «یساسیلک

 لوک هارو : ورا تا و ی و تاوش
 یتموکح ليک من نر . ردراو یرلهاک> رفن

 «هلیفلهق ود ك وب e کک فال الت

 هلناتسهج یخد ًابرع «ایواروم ابونج «هاناتسهل افمث
 ۱۸۰ یو ۲۳۰ كوط «بواوا طامو دودح

N 

 .ردقوح یرلندعم وقنحو رسد «بولوا قلغاط

 هدنتلایا نیر كنهیسورب ره ی
 - ولیک ۱۱ كن رهش (لیاشال سک ۱)و

 «بول وا هبصق ر عقاو هدنسد ع بونح هزم

 ۰ ردعفا و ه دانی

 یسیضا را

 هق رب اف رب زاق و هحوح روپشمهو یبیل اها ۱۳ ۰۰۰
 .رد راو یر

 | سووا
 یمقرو یربصا zn كناف وطس را ر وهشم «بوا

(Eupolis) |هک طعم كم دق ناتو (  

 وا ندا ر Cw وکلز ھو نشو

 . یدا

 و «شغوط ED هدنرلګ رات N د الیلا لبق

 نکلای ترا .ردشغعا تاف و هدن رخ رات لب

 دس هنل وب ی رله رقف ضع

 000160, ) سونایوا دوعای| ناسا
Opps) 0یدالی نرق یمن کیا  

 هامور ه دعد «بو وب ه دندیعه یردپ اب نانلو قو

 ندر ییرد «قردارف یهج و ر كن (القاراق) ءهلحر

 «نکیغو ا ۳ ۰

 هبرلناونع « قلیعقبلاب »و « قلیحوآ » .ردشع | تافو

 زونه اقاعتم و ؛شرات رو

AE 2رد راو یسهم وطنم کیا ا  . 
Crsوا اع ؛هووراټسا ال امس «هګ ر وک  (Opitz)پولوا ندنسارعش اا » 

 و ) كنايزلیس هدنګ را ۷ ۳
 .ردشعا تافو هد۱۱۳۹و «شعوط هدن ریش (قالرب

 هلمسا و س .روتلوا دع ییاباب كنیرارعاش نالآ

ESهیفرش  Nنوتسالع ندا لغو  

 هدغروبنتل 1 هد EY هک رد راو تاذ رب یجد



 توا

 یناربع ڭا .ردشخا تاف و 2 دا ۷۲ «بوغ وط

 زد زا را ضم راد هب یادلک و

 4 1 ي وا .دطخ (هریالاق) كنايلاسا (0)0

 واک 8 كن رهش (وح ر) و وه درس 4

 ۸۰۰۰ بولوا هبصق رب هدنسنفرش لا هرم

 ۱ سوبع وا
 و شم هرادتفا عفوم لوا ها ندد الیم

 امور کسا ( 0۵1۳01105 )

 «بوسل وا ندنراسولسن وق

 ۳ هب هب راع یشراق ه (هطروغو) هداش رفآ

 هلکقا نیب یتیدلآ تور ندو «هدلاح ینبدل وا

 تافو هل ورض و رقف لاک هدسحارد و ؛ شغنوا قن

 . ردشع ا

 ربنرب هدیلاهش یاشیمآ (0۱۱۵۷۵)

 لات شضرع A «بولوا

 لاش كنلوک (نوروه) و هدیغ لوط ۸۰۲ هلا

 هدنسارم «هلنایرج یرعوط هونجو ناعب هدنسیقرش
 یعاشآ یبهدانف یرافویو «كرهدیا لیکشت لوک جاقرب

 عطفا هفاسم كلهزمولک ۰ «قرءهربآ ندهدانف

 هزنموایک ۱۲ ۵ كن رهش (EE «هرکص ندک دا

 هنغامربا (نارول تنس ) ندرانک لوص هدننع

 هوار وا

 (ودیر) هدنسهرآ لوک (وراتنوا) هلر مو .رولکود
 روک ذم تاو --.ردشاچآ لودحر هيما یلودح

 رهشرب هدا كنلودح (ودن ر)و هدننیع لحاس دل رم

 تكنسوتنل راب یسهعساو هعطق نوینیمود «بوالوت ید

 :ردرا و یسلاها ۱۲۰۰۰ .ردیعاعحا لح

 كلام كنیلاش یاقمآ (01۵۸) | مات وا
 RE ی

 هلا لامس ضع ٤ "و هدنلاش ك « لوک یزوط »

 نوا ماسه ندقفاو رام لوط
 .ردراو یطالتخا هلا لوک ییزوط هلیسهطساو رېنرب

 یند هبصق رب هدنرانک كلوک روک ذم هلعماو س

 بول وا ندهعغگ كلام یتیروهج هاتوا --.ردراو

 .ردشغل وا عضو هنن روص تیروهج رب هد ۰

 :)وک نلژوط اقرا توغر وا الا «انزوفیلاق ورط

 وا دود و طاح هل رال وک (د) وبم وه) و (هانوا)

 زنم وایک عده MSS یهیعطس هحاسم بول

 وا ۱۰۲

 یزکا 1 ۸ راك ٤4 +: یسلاها و
 ۲ لزولط # ین بت ی تلاس) یزکیم .ردوم روم
 2 زد « ی رهش لوک

 1 ۲ ناو كنوسو هدنفلناخ دنفوخ هداتسکر ها
 E هم «بول وا هبصق رب هد رزوا

 . ردشعا تاقو هددیصق و

ER ENES a را 

 ۱ هدنسن درایم جرات VAN «بوا وا

 .ردشعا تاقو هد ۱۸۷7٨ 3 «شغوط هدایلس رام

 رد راو یردلباهو هم وطنم ضعي

 وتارتوا هکابیلاتا و e هتارتوا
 -رش بونح كنايلاتا ( ۵

 ناربآ ندنریکد ناتو یفرک د قییایردآ و ه د:تسیق

 رب هدتلایا نالوا ییانبه .هدنسع لحاس لژافو

 یزاهلاوا .ردراو احا ۲۶۰۶۰ «بولوا/ هبضق
 هدنس رعه جرات ۸۸۵ یرلتضح ییا ناخد ناطاس

 ینلم یتلایا ہار وا س .یدیشغا طبض ییهبصذ و

 «بولوا عقاو هدنفرش یاهنم و هدنلخاد یمالارق یلو ات

 هل رفروک هش رابو هل رلریکد نانو و ییاردآ لحاس

 هزمولک 4۵ یضعو ۱۹۰ لوط .رددودح

 ا او یه ۵۳۳۰۰۰ بلوا
 (هعل) هدلاح ییدعش «نکیا یربش (هتنارتوا) هلیتقو

 را« زد كح وک ضم کلا یس هر اج هایم . ردن رهش

 یاوه و تنم لیخ یسیضارا < هدهسا ٹرابع ند

 عاوناو نولون «موزوا نوتبز «بولوا قاجص
 .رانیح ید كہا یخ .رولوا لصاح رویم

 ترد هلرلمسا هتنراو یلوپلاغ یسیدنیرب هجل لایا

 یی هدلب هراد ۱۲۰ «بولوا مسقنم هاضق

 كلام هلآ ایلاتا یزاغو هتاروا بس .ردیواح

 «بولوا مقا و هدنسها رآ یسهعطق قلد وان رآ ند هيام

 " زاغوبوب .رویریآ ندنرکد نانوب ینیرکد قیتاییدآ
 هرد هدنتعس و هزیموایک ۷۵ لح راط لا |

 ! لا كف ندای روفیلاق هدنسدالیم څا ۸

 | و «قاطا همعقم كلام راز هلا هقیسکم یکی

 «بولوا یرب كرلیرپ نانلوا عز یراهیماح ینراعمو

 هدنریطاسا عدق نانوب_(12021۵۲۲۵) ۱ 1

 نونفو نالوا فو رعم كيا (هس ود) 4

 هكا .یدزونلوا گز هکل وم ENE 2 قیس و

 رب وصد هدروص را وط لود ود 9 هدا او

 .ید روال وا

 ت د



SDE 

  | 1ت و

 و  )Utrec1( ۱یزکم تلایا هدکنلف
 كمادرسآ «بولواریشرب ۳۲

 یغعامریا (نیر) یکساو هدنسیقرش بونج هزمولک
 یوتفلاراد «یسیلاها ۰۷۰۰۰ ردعقاو هدرزوآ

 رکش «لاخ «هفیطق «یسهیلع تاج . ینهاضتک
 | یلای

" 

 روا

 تخر وا EFE .رد راو یرهش راف هراسو

 ییونج اب «هلیتلیا (ایزردوز)و هلکنلف یلامش الاش
 دودحع هلمتلاب (هراداک) د اقا ی هلک

Eرديدک ۰ . 

 ناتسهح هلع” و ( ) Ottokar اقو وا

 «بولوا یشک ییا ندنرار اریکح

 ۱ ۱۸ «نکیا یارق هدع و یسهقود ناتسهح نیس

 باضتنا هنفلروطاربعا ابنالآ هدنسدالیم جرات

 بقلم هلیبقل « رفظم »

 هلا ارتتسوآ هب ات سه هدنخح را ۱۲ ۵۳۲ «بولوا

 یسیهنکیا س .یدیشفلوا

 هلاح وتف ضعب هدهیسورب هدعب و «شغا قالا ییایربتسا

 ارم و ؛شعازق یخد یی هلو راقو ایتنیراق ربارب
 اینالآ قافتالاب هل رللارق ناتسراجم و هربواب

 شلدیا باضعنا هنغل
 -روطارععا

 | هدعب «هددسا شا برح نالعا « (فلودور)

 هده راع هد ۸ ‹قرەنلوا كر اف ر یر

Eردشعا تاف و  . 

Eبسر هد هتي کم (0۱۲0۳۵۱۵۵)  

 ۹ 1 كن ره EE بول وا ۷ وو

 یی لاها ۰۰۰٩و مقاو هدنسیقرش لامش هرتمولیک
 هو "للاها «بول و أ رهش ر كوين هليتقو . ردعماح

 لو وص كوي ر ندنرات۲ را (كنزا) نالوا یس
 . زد راو

 و رو ور ( ( نوتوا 3 7 طاها اه Olhon ن
 هلن راب و ED EE «بوا وا

 ؛بولوا یبوز یجکیا كن (ایپوب) هروهش ۳

 | /(ایاتول) و نابجا هکعا كرت هورت یب یراقو

 فرط ك (ابلاع) و لعد عدم وا بصز هنکلیلاو

 | لوبق هنغل دال وا ترحا ندنف رط كىو كرم دنا ما بلا

 | حج ح رب ELSE ل (نوس) «نکیا A قفلوا

 ی هداناپسا هدنحش را ۳۱ ا یغیدنلوا

 نارب هلکعا نالعا ی هل روطاربعا

۲ 

۹ 

1 

 ۸ جد هدامور

 وا ۱۹۳

 ی (سویلخو] اا وا لق
 باخنار وطاربعا

 شلک بلاغ كرهدبا هراس چاق رب هلرنو نوتوا
 ندنتبس وام «هجل وا ب ولغم هد هب را ه 2۶ «هددسدآ

 ۳ نکلای ینلروطاربعا .ردشقا لتق
 ۰ ردشم روس یا

 نووا

 «ندنرک دشا تع یه ایل اتا كل رهدنا

 یسش یک

 ۔روطاربءا انالآ هلم سا وہ _ (0110۲)
 : یشک ترد ندنرا

 تولو فور لاو ۳ یو

 ۹۹ ترش زا و و کیا ادا نوسفاص

 «قرهنلوا باتنا هنفل روطارمع| این الآ هدنسیدالم ځی رات
 هلا هقراادو «ههراحم یثراق هراراجو هرلنوه

 .هسنارف هدعبو ؟ش ا طبر هبهبزج ییاسهچو ناتسهل

 یرادکح زادرابهول «كرهدیا لب رام ضعب یشراق هب
 جوزت ي( هدییالدآ ) نالوا شلاق لوط ند ( رتول )

CE٩۱۱ ینارهح قح  EANهد  
 شالوا نالعا ید ینللارق ایلاتبا

 كلام ضعي كنارلاسا نان و هدنلا كنغل روطاربعا

 ی

 ید ییربق كر وطارببا مور «هلطبض

 لزع یاژ

 یس هی ونح

 یجکیا نوا اا هدعب ید ا جوز

 یجزکس هنیرپ هابا
 یرلالتخا قوحربو ؛شقا قالا هنغلروطاربما اینالآ

 . ردشعا تافو هد۷۳٩ یرکص ندقد ر دصاب

 و « هلوق ۶ .بولوا لغوا تنی رب یسعتیا
 ایامرج هد ۹۱۲ دلم 4 رقبا ۴ را و

 یروطاریعا اینالآ هد ٩۷۳ ءهرکص ندقدلوا یلارق

 لارو دسار نشا تعا طبس روت :تولوا
 و :شلوا لخاد هس ر را ًارفظم ‹كرەدىاأ ده راح

 یخ دب 31 نالو أ شلرو شود ندراد وأ عفوم

 ندرلمور «هلبا دامقا هنندنس» قلاب رارکت ی (اون)

 ۲۸ هدندوعو « طیض یهش را و هب راس «ییواب

 . ردشعا تاغ و هدامور ا ینب دل وا هدنشات

 كنردپ «بولوا لغوا كنیجکیا یسیجچوا
 ندقدنلو هدتناصو تګ تدمرب «هلغفل و یص هدننافو

 ءقیرهشآ یاب ةيرغاط بلآ هدنګ را ۹۹۳ «هرکص

 ی (س ویتنشرق) |

 نانا و سولسن وق فرا لوحد هبام ورو «طرس ینالیم |

 هدو یار اورعع)

 ییایلاتبا

 یک 9 لتف

 .ردشعا تصا هغل ابا ي( زس ولیس) ییکیا ۱



 توا ۱۰٤ توا

 و ؛شغوط مد شدیم حرا ۱۸۱ ۰ :بول وا كا ا تڪيا یامور «4 رهدنا ر های املآ

 نایصع یشرات هنسیدنک رلیلامور «هدهسبا شقسیا

 سا ییدعتسا نیت هنضرع هدهرصواو : رلشعا

 ند فرط وا ةحوز (سویتنسرق) رک ذلا

 .ردشقا تافو هدنسیدالیم رات ۲ ام ومس

 لغوا ك(نويل یربه) یسهقود هریواب یسیجد رد

 -روطاربعا ایالآ هدنسیدالم را ۱۱۹۸ «بولوا

 ناو نالوا !ربقار تفورو یو اقا
 زر ی ملل هننارف مک ناف را وا

 .ردشعا تافو هد۱ ۲۱۸ و ؛شلوا بولغم «بودا

AA‘ (Othon L’illustre) Jil ۱ ۰ 3 

 یس هفود هسفاص هدنسیدالیه حرا 9

 یشراق هراراجم .ردضشما ثافو هد ٩۱۲ «بولوا

 ۱۱٩و ؛شعاهظفاحم یایامرح قرش «بودبا هب راح

 «هدهسا شفلوا توعد هنغل رادکح ۳ هدنګ رات

 هدعب یزنه لغوا «بویعا لوبق هلیسح یتخوعس

 هجرتلا فنآ ندنسدنکو ؛شلوا یروطاربما اینالآ

 .ردشغوط نونوا یحرب
 (Ot. de Nordheim لعاهد روت |( . «

 ۳ 1 4 ۱ لول وا
 یجدرد یروطاربعا اینامآ هدنسیدالیم خیرات ٩

 ندنف رط (سب ۲) نالوا یسهیصوو یسهدلاو كنىراه

 هالا یوم هدعب «نکیا شفلوا بصن هنغلهقود ه رب واب

 ینلروطاربع | هدنح ران ۱۹۱۲ Eas یثراق ,

 ءدسلوا لتضاو هدتشو سم E ؛شعا طیف
 «هد هسیا شعا لزع ید ندنغلهقود هرب واپ یاس الت

 هددسقاص «بودا ررقت هطاصم هدنرانب بقعرد

 هدعب .یدیشعا بصن هنکالیکو روطاریعا یتسیدنک

 هجرت بحاص هفع هغلوطاربعا فلودور لیآوس

 هد ۱۰۸۰ «بولوا نولغم ءهددسیا شتا نایصع

 .ردشعا ثاقو اوم

Ot. de Wittelsbach) J lanl ۰ 

 e E 1۳ | نووا
 .ردیسالعادج كنشادناخ لارق نروسم مکع هد
 روس مکح كدهنسیدالیم میرا ۱۱۸۲ ند ۰

 رف

 ہربواب(۴ . 1. 0۱08) ییول قیرد رف ۱ نا
 «قردلوا بوساع هتس راد ناب افت

 هنغللا رو ناتو «هدلاح یییدل وا هدنشاب ۱۷ هد ۲

 | تک ند ریل هربواب هنس جوا «قرهلوا نییعت

 ۲۰و :شمروس تموفح هدتاصو تح كیلج
 ۴ رثلآ هنیلا-یروما هرادا «هجلوا لصاو هنتشاب

 هدتلاک و شاب سر كيياصو تليه هن «هدهسنا

 ؛بویلوا نونع ندنسیدنک یلاها «ندنکیدشا ما دن |

 ورشم ۰3۱۸۳ و ؛شلو عوقو نایصع هلناعفد

 یتیط
 هداعا شاسا هنن «ندنغیدغل وب هدلاح تح هل هنل وا

 هب هیات وب دودح هدنساننا یسهب راح عرق «بویمدنل وا

 (هلغمراقیح اقشا ههیناشع كلام نالوا بيرق

 ه رادا هال وصا وب تر «هد۵هسآ شا لوبق

 «ندنغیدل وا شا باغ ید هجو كنا ور وا

 «هن رزوا لالتحا ندا روهظ هدنح رات ۱۸۲۱۲ تام

 . هدنح را ۱۸۲۷ و ؛شلوا روبجم هکقا كرت یانو

 .ردشعا ثافو

 هدقلن ايتن رخ لب ی ho "و

Eندیها ذم نالوا دودعم ندضفر  

 هداسیع ترضح اشاح «بولوا یدجومو یسر كنرب "

 ۔اشاب هدنطساوا یدالیم نر یجشب . ردشعا ما لا

 .یدیا بهار هدزنسأنمرپ هدن راوح لوماتسا حر

 ریهاشم صم ( ۳۱2۱1۲۵۱1۵5 )

 نهب «بوڵوا ندنسابطا و لع سوب ك 2

 نیدیعس »] . رد روپشم ليما (قیرطب نب دیعس) برملا

 ١ [ .هلروی تعجارم هتسهدام « قبرطب
 هرکص ند ردنکسا (Euthydême) كوا

NE O UNI 
 :شقا لدا مک هدام ر بول وا ندکرلم

 مکح كدهنحش را ۱۹۲ ندنحرات ۲۲۰ دالیلا لبو

 ضمب هلا سخویطنآ یرادمکح هیروس «بوروس
 .ردشغل و هدن اد راخ

 یو ك 5 ۴ آ ۳11 ۱ مه
 قلتوق هدنش روهجقرووب كي هر

 هدنرز وا ی رب (قواهوم) «بول وا رش ا یکم

 . ردعقاو هدنسد ع لاش هزنم ولیک ۱ ۶ ۰ ثكقرو ولو

. 

  iS ooیسافشلا راد رب ی رابه د دعتم «یسیلاها 1

 .ردراو یراهشرباف قوح رو
 هدنسل ام” لحاس تنو (Utique) ۱ را

 ۱ رش ۳ ه نسب یک لاش لحا راقو ت



 تاتو

 . ردعقاو ها بتوذح تع ات ۶

CN 
 یزکرم كن هیقیرفا هرکص ندنبارخ كجاترق «بولوا
 یراهنار و بول وا بارخ مولا .یدیصعل وا ذاخحا

 دزد وپسم
 ,رنغاعس یزاغس ین مجد ه دنس هطح هقر ۱ هلح وا

 كنب رهش یزاغنب ا اضقو هبصقرب ۱

 كنبرکب
 ۔اضق «بولوا (هیقازرا) یعما كنەبصق هر وک هشاور
 طاحم هلا لوح هدوب هک «ردامس هلیسا هلج وا یس
 .رد روبشم یرب ندیکسا ی . رده: حاورب
 ردق ۰ بو وا طاح هلر وسرپ ندقاریوط هبصق

 قوجربو روم كب كنهبصقوب یرکب .ردیواح ییهناخ
 ناب یغیدلوا یواح یرارازابو دجاسم و عماوج
 . رودنا

 | جدا
“ o 

 * .ردمقاو هدیونج ا

 هدیونح یاشرفا ( 090 )
 دنس رش لح اس ال کن اه )

 یزکر م بول وا ربرب
 حایسهدنسی دالیم جی رات ۱۸۷۱ .ردیسهبصق (هک اق)

 قالم ۰( نوت غنی ویل ) هدلعوب (یناتسا) روهش
 .ردشل وا

 هطج هبدنس كناتسدنه (000612) ) . ۱
 ۲۳۳ ۱۲ ۰ تیاوا ۳ وا

 هدلقربش لوط ۲۳ ۵ ۷۲۳ لا لاش ضرع
 صوص هرلیلدته نیسلاما ۱۰۹۰۰۰ ۰ 9
 ۰ رد راو یرهنامب قوحر و یتنکمو هناخدصر

 وب كنهیسور (0۱6960۲)) ۰ ۰

 E ا E اچوا
 وه «بولوا هبصقرب هدنبصنم كن رېن (ربید) یرهل وا
 و | ردیشک ۸۰۳۰ یسلاها .ردقعم هتتلایا ك هج
 (۱زکلآ) نالوا یسدرکان كراتا و یکسا هبصق

 عرف «بولوا سسوم هدنرزوا یرلهبارح كنیرهش

 نامرک هرقو ءان ندنفرط ناخ یارک یلکنم ندنرلناخ

 للود هدعب .یدیشفل وا رییس هعلق نوز وا دوسخای

 لالوا هعفارطا وا تقو قوحرب بوک هنا كنديلع
 اراسور هل اعفد و ؛شغل وب یکم كنه رکسع تاکرح

 | الم ځرات ۱۷۹۱ تیاب «یرهنلوا الیتسا ندنفرط

 .ردشمک هنطبض كنهيسور نوتبسب هدننید

 ۱ ندلا دح وا

 ۱ نامزلا دحوا

  هدام « هقدص نی نارع»]

 ]۰ هل روپ تعحام هنس

 ىلع ن هللا هبه تاک ر لا وا)

 ند ع یابطا ریهاشم (یدلب

۱۰۵ 

 .ردراو ییاود بنمو /

A 
 یم ه دعد «نکیا تهذلا ید وب ادا «بولوا

 ڭكهللاب ریخنسم ندهیسابع یافلخ  Eهدننابط

 ضه و یسهداعلا قوف ت راهم یک هدبط .ردشفل و

۰ 

 «بودا تاشن هددادغب

 رداو قوحك ه دزقح یتباصا کە دنس وادب ك رل هتسح

 یراروہشم كا «بولوا ینافیلأت قوحرب
 خرشتلا راصتخا » « ربتحملا» ۳ هترکح : ردرلن وش

 بک اوکلا روهظ برس ف ةلاقم» « « سونیلاخ
 ةلاقم « ند ابارقالا باتک» .«رابناب افتعاو الی

 لقعلا ف هلاتر» ««حاورالا نیما» « 6 ءاودلا ف

 0 هتیهام و

 ردل وقنم

 ۱ رعس ریهاشم كنار ۸

 E و

 | یراوزبس دحوا

 تایلرع .ردشعا تافو هدنشاب ۸۱ هدنح را ۸

 . رد راو یناویدرپ یواح یدیاصقو

 , نامرک یدحوا
 اشم )ن مدلادح وا می بس )

aنداربا  

 E E یک یغارم ىدا .ردر وېش ىسەاقشاع

 یناود بتر .یدیا راو یرادم قوحر ندالعو

 , رد راو یس وشم 7 هلي ا ونع « حاورالا ح ابصم »و

 : رد دنوا تب ییارب وس

 ار تشک بص رع نوچ

 ار طم نامسا *هرط دام

 رونا باقن كلف تسب رب

 لا رویز ج سورع دوشکب

 ی | نام ؛یدحوا درب 6 دلا ۱
 TE رعش ریهاش ھ

 ا هدنبامز كناخ نوغرا ندنکو ام لوغم ءبول وا

 یک كناروا هل ریه هنام رک هدعب و آه هدهغ

 ‹كرەدىا باتشا ھر ییامرک ندلا دح وا ندنحماشم

 هد را ۷۲۳۸ و شا هب ونعم تالاک با تکا

 یس « هشدح » كنیانس

 یسونتم رب هفافوصتم هلیاونع « ماجماج » هد زرط

 - اعشا لج تی ییا رب وڈ

 ردوا ندا هود تجر

 لحا دنکیم نوچ هدئاف هچاهماج نیز

 دنردیعهامرب هکدوس هچ اهد رپ نیز

 ارهورک نآ رامش رامو رومز رتک
 دنرورپ شیوخ نت رامو روم رهب زک /



e 
( 016۲۱۲102۸ » gl Ochrida ) یگ وا 

  ۱ 2.ایتسو تیالو رتسانم ءدقل دات رآ
 نالوا یانمه «بولوا هبصق رب یکم اضف عبا .هنغ

 ایم و هدنلحاش لام قرش كاوک كوي 6۱۲

 شم رک دنحم| كل وک هبصف .ردعقاو هدنیغ هزمولیک

 رب هدنرزوا كنه «بولوا عقاو هدن رلکتا كنه رب

 ؛یسلاها ۱۱۰۰۰ .رویلو هءلق يکسا ٩ عماج

 «قیرش ٤ نایبص جاق رب و هیدشر رب ؛یماسیلک
 یسهلق تعاسرب و یتکمرب صوصح هرانایئس رخ هلیتکم

 هج راغلبو هکر هحدوا رآ هدهبصق نورد . ردراو

 یقومو فیط) یساوهو بآ .رونلوا ماکت یرلناسل

 هنم زا .ردنیشنلد كت یسهرظنم ثلوک صوصاا لعو

 شرب هدن رانک كلوکوم هلیمسا (سودیْعل) هددعدق
 هزام ولیک ۲۵ تكندبصق ییدعش یرلدبارخ بول وا

 یرخوا رد هدقفل وا هدهاشم هدنسقرش نوک

 هدن رلفرط لاشو قرش كلوک نالوا یانه یساضق

 هرد الاش لیساضق رسانم سفن افرش بولوا

 -دودحم هاب راقاینس هج روک یخد ًابونح «ناصبلیا بغ
 زا ۲ یک درو رار دلو یوا رد
 ند ۳۵ ۰۰۰ تولوا عماج یی هبرق ۱۰۳ ربارب

 و تینم هلیسهدایز یسیضارا .ردراو یسیلاها هدایز

 راشو ناکا هاو ته تاو تولوا نادل وضع

 لات  Nميل اصل ویزای

 .رد راو ید یرلنامروا عساو ضعب . رد

SE SES وا 

 ل و كفلد ان رآ لوک یرخوا
 كشالو رتسانم «بولوا یلوک كود لا كنيلیا مور

 هدنسهرا یرلقاععس هجر وکو ناصبلیا مرد «زیسانم

 هونح ندلالطش ۰ ۱۰۰ یسراد اطيح .ردعقاو

 ید یضع نالوا هع ندقرشو ۲۸ یلوط نالوا

  ۲ًایرقن یسهیعطسدحاسم «بولوا هرتدولیک ۲۹

 ندرح یاذح یعطس .رد هزتسولیک عبرم ٩٩۲

 بغ صوصالعو ینارطا «بولوا هدنعافترا هزنم

 .ردطاحم هلراریاب اسآ د رمزو راه لزوک قاطر یتهج
 كب یلحاوس «بویلوا قلشماق و قاقاطب هدنفارطا

 لوب یخ هدنحا ,ردفیط) تیاف یسهرظنعو ربع

 .دولوا خد هنوطرفو هغلاط هعفدلواو را شيا رلیک

 ۲۲ روا ۱۰۹۹

 نوا «بولوا قارب تیاغ ییوص .رد روهشم یاب
 یلد نال وا لاسموق ردق هکلن رد كل هزم یبرکی شد

 هدنس هیاثم یغایآ كلوک وب یرین نرددهرق .روکیزوک
 هدع و دل ای یهایم له هایسهطساو ره و ب ولوا

 .رولیکود رک يی ڑدآ و یعوط هل رع

 ندرب ندستلآ ك رب ندرب اقرب هدنتهح ونح قرش

 اروا 7 «رویلیکود هلوک «بوقیح را وص قاطرب ر

 (هون رد)و (هبس ر )راوص و «هروک هنن داقتعا كنسلاها

 هقش ند رخ وا هدن رارانک كلوک و . راک ندن را وک

 افشلارادو یرلهبصذ هووراتسا جدارعو دف و زئسا

 كو یرتسانم (نونان تنش) نانلوا داسا
 «اشاب ىلع » ] ۱ اشا لع لیرخوا

 تعحا مهنس هدام

 یاهتنم كنايریس (01۵08) | „| ۴ هل روي
e;كریکد نالوا یانبهو هدنقیش پر  

 كابريس «بول وا هلکساو دیصق ۷ هدنسبب رع لحاس

 تلایا ¢ لحاس « نالوا ترابع ندنس هیف رش لحاوس

 و دنیصخم ۳4 را نالوا ییانمه . ردن رک تنسهعساو

 لاوط O اما شرق ۵۹ و
 هدف هزامولیک eee كغروب تسر و هدي رش

 كح وک رب «یسل اها ۱۳ نکلا «بولوا عقاو

 . رد را و راح تاشبآ قلعتم هب هراس و در وکو سهعلق

(Mer 1016101216 ( 5 AA 

 قرشكنسەعطق ابا یزیکد یجوحر

 رک 7 هدنن روص زفر وک رب عساو : دیلی اتش لامس

 (هقتاڪاق) یهح لاش .ردعب : هریک طرح رګ بول وا

 نالوا عبا ها واج «بولوا ظ وفحم هوس ه رب زح ا

 لک كت ووارپ ه دنمهح قرش جد یرل هطا (د روق)

 و یسهطآ (هنیلاهاس) هد ه دنتهح بت وئح .رار وا

 ۔اراو قو وص كب یساوه كنلحاوس ریکد و .روډل
 هلیتعس و و «رد زا یبیلاها بول وا تنه ربع یس

 J هلیمات « قابا لحباس « ندنف رط یلود هرس ور رار

 سادا نیشیف ریکد . ردشع وا ذاا تلابا

 ندنرلقام ربا كوب كا كناينالآ (0061) 1
 هب ین علامش هلن اع هدایواروم «بولوا

 .4هطح ایام و و عروب دار ایزلیس «قرهقآ یغ وط

 وذقنا رذ وا ولغ (والسرپ «نلیواو * ردنا قیر

 قیطلاب كردک ندنایرارهش نتتساو نیرتسوک تر

۱ 
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 ۱ یسارجم . رول ود هنأ كچلرب نوزوا عبات هنبریکد ۱

 د وا ۱:۷ د وا

 نسا ااا ار و a ووا ۱

 یابلاتبا ۰ «بوتلوا لخوا تیوب | رب ندلوصو عاص پولوا هدلوط زمول ۰

 وخوا ) نوطازهبا هدنسدالیم حرا و کوی كا كرنو هک «ردیا ذخا ییراوص دره جاق

 ینقلروطاربعابیعو طاقسا ندقل روطارییا یالوتس | لودج (غربموو)] 3م ۱و ی
 ( سی راب) کیدریو تكنیروطاربعا قرش «هلیا وغل ۱ قیرط رب هدنسهرآ یعامرا (هلوتسو) هلا یامریا وب

 رح و ابلاغ یهیشح و ما وقا .یدشما تعانق هلس اونع ناقآ هنیلر یجد لودحرب رکید ا ینیدل وا طالتخحا

 شا عیسوي ییکلاع «ك رهدیا دیعت لند دو دح ایام . ررب دشل رب هلس اح (هربسا) 8

 یرادهح رتوغوزنسوا ا
 راد وعو رەسو 3 ا مسا كندنراو ( 0655106 ) ۱

 .وکح اکزنشم «بولوا بولفم ندنفرط (قیرودولت) هنسه دام «دن را و» ] . ردیع دو

 لن افا هد ك یضار عروسک ا
 1 .هأب رویب تعجارم

 . ردشغ وا

 2۳9۳ ةنسلا كنب مش كب هج وه (006552)
 | هسدوا كنايتاولسنار (€dvarطé6اy) | | یداودوا هحوه >] . ردیمسا لا أ

 )د دات ہت اه ره) ٠ب )وا یسدیصرب

 7 [ .هلروپ تعحام هتسهدام « ك
 9 عقاو هد سیف ری لامس ا ۷ کی كن ریش

 ۱ ا نلاها ۰ 6 درلیه اد رف یحجعحوا (Odenat) ی[ دوا

 2 هتنطلس یاعداهد ر ومدن هدنطسا و ۱

 9 كناقب رمآ ۱ AR ۱ نو ودوا ند راش برع غا لالط نا و

 تو 2 نا و بالش داق یزون اش شات
 0 0 ۱۸ ۵ ۱و «شوط هدنایل روا rR دعا ا E ضف ناو هدعب و ؛شعا

 ۳ ا E ۳ هداقمآ .ردشخا هک ا كىرىش .دقلر وطار ا ا

 ا راتعم یرا یربا راد هن را راچ و هنن رویط ینحهلوا E ندی ع مسار 0 ۱ .یدیشلیا يو

 .ردشه زاب ۱ ِ

 رک اک ا ین دل وا هی لبصا «هددسا لس همش

 سو (SE قرش كن دقي ب ) ۳ (e 4 داوا سفودوا قرش كنتبت ۵ .

 یربل(وقسا) و هدنتل ایا (هردن الف)

 یسیلاها NES «بولوا هبصق رب میکس هدن رانک

Eudoxe )عدق ناتو (  

 مواع «بولوا نا
 لبق . یدبا یحاص یلوطد هدایفارغحو تنیهو هیضایر

 ربش (هدینق) ماو هداشتنم هدست رات 4۰۹ دالیلا 1
e.رمز یاد رک اش كنوطالفا ادتبا .یدیهغوط هدف ۱۰۰ ۰. ) کا  

 اروا مرا اه هرم هد او ی را( 08100۳۷۴۵ ( ۱ خروبنووا
 هننطو هرکص ندقدلوا مر هنیرارسا تب تهاک | یکم كغاجتس نالوا ییانه

 ل هتشپو هدنرزوا یربن (اوقبا) «بولوا رهش رب
 یسلاها ۲۲۰۰۰ .ردعقاو دنع هزمواک ۰

 هیاخدصر 2 «شجآ هس ردم ر (ك رودا تد وع

 قفوء هنایفشک ضعب قلعتم هتئیه «كرهدا سیسأت

 ینغیدل وا ترابع ندنوک قع ۳۹۵ كنهتسو ؛شلوا | /یرابامش رورشمو یراهشرباف هراسو قا ءهخوج

 ض# و داحا هی ایس هطرس رب ید .یدیشعا ها .ردراو

E a TM EAEتافل ات شوت و درام تک  
 تافل قوحر .ردشع فک ید هیس دن دعا وق (ابن ویف) هدهق راهاد (Odense) ۱ دوا

 تاچ ر نالوا یانه ءو هدتساطا

 هدنسی رع بونج هزم ولیک ۱ ۰ كغاهنب وقو هدنرزوا

 رر لزوڪ «یسیلاها ۲۰۰۰۰ «بولوا رېش رب

 -هقب راف نویاصو تناغ «هخوچ یسهناضتک «یساسیلک

 رد راشلوا ناف «هدهسیا شهزای

Eudoxe de Cy-)— یلکی رک 
 رو کیا نیدف رام E سوسقودوا

 . رد راو یس هب رګ تراحم و یر 5-۸ رد یتعح هل وا لا 4 طہع رک تتس



 د و |

 - وا كعا رود ییهعطف و «ند (تح روا سویلطب)

 بودا ارحا یرودوب هدهسیا شقسیا هباعا یرز
 ۴ .ردراو فالتخا هدنقح ییدعا

 مور تک (Eudoxie) ۱ ا
 كس و داق را ند رار وطار ۰

 شعب هدنسیدالیم را ۳۹۵ «بولوا یسهجوز
 تافو هد ۰6, و «شمقیح هتګ هلس و هسیاسد

 ردشعا

 اربا مور هبنیطتطسق هن ایسقودوارب رکید سس

 9 را E یصتخا ناب و
 هداعلا یوف و هت هدنګ رات 2 دالیم

  رط یسهحوق ادتبا «هلغلوا نیداق ر یللقعو لزوک
 ندرتلح اقصیقرب نسلصا هدعب «هدهسيا شلوس ندنف

 هدسنح را 4۱۰ قردنلوا فن هنیطسلف یالوصط

 ید یسهب رعش تعیبط و یلع .ردشعا تافو هدسدق

 رکیدو شکچ هبظن ینیرارفس كليا كناروت بولوا
 .ردشم زا ید راهموظنم ضعب

 وایروطاربعا بغو یربق كج ولاا بس

 رب رکید «هرزوا قلوا یسهجوز ك (نایتالاو) یجج
 . (عبسقام) یلناق كنجوز ایر اهدا

 قلا یبماقتا كرابحا وو ؛شلدا رابجا هغمراو
 هد وصد ی (قیستنج ) یرادملخ د رلاعناو نوح
 موقم «هد ه سيا شمر دتا تر هنسدنک ییامور

 ۔روت وک هباقرفآ ,بوئوط ریسا یخد ییهججرت هبحاص
  هلتروق هرکص ندنراسا كلهئس یدب ى شه

 دف

 رب رکید هدنعسا (اسیتیلوپمرقام ایسقودوا) بس

 ود نیطنطسق ندنراروطارب« | مور هینیطنطسف ندا

 هدندیدالیم خیرات ۱۰۹۷ «بولوا یسهچوز كساق

 - هراو « (نحود نامور) «هنیرزوا ینافو كنسهجوق
 هدنشافو كتوو ؛شعا روطاربما یسدنک قر

 لاحم نک هستن بولوا لغوا ندنسهحوق كليا

 .ردشقل وا سبح هرتسانمرب ندنفرط ساقود

 ا (Odouin — رب وا

 (تول وا ندرکاکحس روهشم دا

 ثافو هد ۱۸۱و ؛شغوط هدسرا هد ۸

 ر)ینف هلیناو-ذع « هیعیبط م ولع 3 وش» .ردشغا

۳ 

۱۰۹۸ 

 ۱ .راکجوب كړا هچاشابو ؛ردشم راقیج هنوقوم "هلاسر
 هللاو-ا كنارمشح نالوا رضم هغابو هاب رلقل هتسخ كثب

 . ردشءشاغ وا

 قرش هکءردرهنرب هدهسنارف (۸3۵) | هدوا
 هد و هلاش «هللاعب هدتنتلایا هنرمپ

 -راق و ويل ؛تلآ نالبک .كرهدبا نایرج یرعوط هقرش

 قآ «هرکص ندکدک ندنحا یرلدبصق و رېش هب وساق

 .ردهدلوط هزامولک ۲۱۵ یبارج .رولیکو د هریک د

 ندنس هی ونج تالایا كنەسنارف (41) ۱ ا
 هيم هلیمسا ۵ رم ندیا نایرج «بولوا

 در قرش » ابونح ء(تلوره) الاش .ردشغوا

 درد 8 د یا ید ااقرش هل رلتلایا ( هیرا) ابیغ

 - ولیک عبرم 1 ۳۱۳ یتسهیعطس ةحاسم .ردطاحمو

 «بولوا ترابع ندیشک ۳۳۲۰۸۰ یسلاهاو هزنم

 ۔هطح (قودکنال) یکسا .رد رهش (هن وساق راف)یزکم

 یسب ونج مسق ص وصل | ی عویسیضارا بول وا عقا و ؛دنس

 راسو یجلآ میم «زناغنام روک «ریمد .ردقلغاط

 قوح ی رم ی یرلبارش .ردقوح یرلن دعم

 دج كوي رب هلیسا « یلودج یونح» .ردلوبقم كو

 < ۲۰و هرحا ۲۹ «تلایا .رودا قش یلایاو لو

 ترد ریز هجورب «هدلاحینیدلوا یواح ییدیدلب مراد

 ملت «یرادونلتسساق هوساقراق : رریسقنم هباصو

 .4 وب را

 كناتس دنه ( ۸00 دوخاب 0106 ) | |

eiرلعب ایغامربا ثنک و هدنس هيل امش تهح - 

 «بول وا رهشرب مدق كب هدنرزوا یرېن ( هرکوک ) ندن

 كن (ونهکل) «هدنلانصتا ناه كنب رپش (دابآ ضیف )

 هزامولیک ۱٩۰ كسران و هدنفرش هرم واک ۵

 كب هدهعدق ةنمزا رپشو .ردعقاو هدن-س ع لاش

 ىلع «بودنا ییدن هدیب «نکیا شغل وب رویشو روه
 یکاح هدوا ة0 اا جی رات ۱۷ ۲۵ صوصاب

 ییرهش دابآ ضیف هدنلاصتا كرمش وب ناخ لع تداعس
 هنارخ یرهش هدوا هرکص ندکدشا ذاحشا تاب و «انب

 - رط (ریاب)و یمهقبتع راثآ هدنفا رطا .ردشوط زون

 .ردراو قییرش عماج كوي رب شفلوا انن ندنف

 0 كناتسدنه ۳۳۵ جی
 كرر اکا «بو

 ادا یتخباب هک ید تلو رام لوا لدندوزو

 | هدوا
 وا ندی لامس

۱ 
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 ونهکل او دانآ ضیف .هدعب و رهش نالوا یمانمه

 مبا هنتموکح ریلکنا مویلا .یدیا یرہش

 هدننیبام یسارجم كنب رهن كنک هاب راکشا كنلابج هیالاهه
 یلامش ضرع ۲۸ ٤ هلا ۲۰ ۳۶ «بولوا عقاو
 هدنسهرا قرش لوط ۸۶۱۶ ۷

 ۹ ةهحاسم هدلاح ینیدل وا دتم

 ۱۳ ۰ oss اب رقن یسیلاها و :هزنمولیک عبر

 هدننید ناهار یسهدایز ندنفصن كرلت و هک «ردیشک

 وا

 . ردتل ایا

 عود ر یطس

 وا تنم تياغو زود یسیضارا . ردلسم یروصتو

 نلیکود هنغام را ثنک صوصطا ىلع بول

 رارب و قح ۰. زد رادل وسحم توی )راک رو

 كکنک .راردا قرغ یرهووا .بواط هعفد قوح

 رانو هکءردراو یرلنامروا عساو قطر هدنرارانک

 ضعب روتسم هلرلیلاچ هدرلفرط جا . ردغآ كب یماوه
 یاعص كى نزا یساوه .ردراو ید یسیضاراشوب

 < ۰ هرارطا سایقم هلیاسح دارغشناس بول وا
 . ردمالغاص و سای هن «هدهس راقیح ردق هیهحرد

 د دعتم

 هد رهن بول وا رصح» هتعارز هجلشاب هيلع تور
 تاو افرا

 جایسک سنج چاق رب هدررپن و یعاونا كهیشح و

 ۳ یرب ره بولوا مسقنم هتلایا ٤ هطخوب .رونل و
 .ردبرپش ونهکل یزکم .ردب واح یا

 هدنغاخس ريمزا كننال و ندآ
 ۱ شمهد وا

 .راقيج ید یزوت نوشلآ

 كغاط زو و هدنس ونج قرش بم وا ۷ ۵ كریمزا
 ه_نغام ربا سردنم كج وک «قرهل وا ۹ ىو 3

 .ردعقاو هدنرانک كاچر نلیک ود
 رب و/ههدشر رب «یسلاها ۰

 هعق دا وا

 «بولوا هبصقرب

 وک یساضق شمهدوا -- . رد راو یکم ییادتا

 ولوا ترابع ندم یرانو, كنسبدآ و سردنم
 ساو هرزوا قلوا یمیقرش یاهتنم كنغاجس ربم زا

 اص و هبصق كنغاعس ناو اص الاش . رداضقرب

 «هيساضق رهشالا كغاجخس روک ذم هني ًاقرش «هلب رلاضق

 سفن و لل زان كغاجنس نیدیآ ابونج
 هل راض ردتناو هرب كغ ریمزا ید غ

 هل رلغاسط یرلتهج بونج و قرشو لامس .رددودح
 سردنم كحوکح ىع بول وا طاح

 یرع لاشو قرش .رد رابع ندووارب تدنمیمیدا و

 تالوصحم .ردروتسم هل رانامر وا یرلغاط ی هدنتمح

 یسهب روا

 «بولوا هبصق رب جرم او

 | / «هلب رلاص نيدنآ

 د وا ۱۰۹

 نویفآ «موزوا ءقوحاب هلا هعونتم تاب وبح یشهیضرا
 ۳ هر هلا ردنناب كلوب ریمد . ردییر ات ندءرباس و

 هسوشر ردق هکر و هشمهد وا ندنفق وم رب عناو

 ید ییرلدیحا سالکو یلوبنایلاب «یک رب اضق .ردشلاپ
 بولوا تک نرخ نده رق ۲ «هدلاح ینیدل وا یواح

 زکلاب كرلنوب هک رد راو یبیلاها ۸

 تولوا یمرا:یزدخ ۱:۹۰ هه ۳
 . ردک رو سم ًالماک یروصق

 قینش راق هلریط سا ( (OEdipe اپ بدوا
 هروک دنعدق را د نانو نالوا

OEEيرد «بولوا ىلغوا ك (سوبال)  
 ناب ندنفرط رلنهاک یحهدیا ج وزب ینسهدلاوو لتق
 شلت [ هغاط رب «زاغوط راغوط ندنفیدل وا شلدا
 ندنفرط ینابوح كبيلوپ یرادمکح(هتنروق) «هدهسیا
 لوق هغلدالوا ندنفرط هیلایموم رادیکح «قرنل آ
 .ربخ ندتناهک نالوا عقاو هدنقح هدنکید وی و ؛شغل وا
 -افو ؛شجاق ندبیلو ییدتا نظ یزد «هلعل وا راد

 «بولک .تسار هنردب لصا هدلوپ رب راط «نکراچ
 .اط شرد :هنن رز وا هعزانم ندا روهظ هدنرلتپ

 یربشو «نودیک هباهبی) هدعیو ؛شخآ لتق نیزسقوت
 فلغم راتروق نداهردزا رب یلایخ هدنعسا (سکنیفسا)

 یسهجوز كلوتقم راد «قرهللوا سالجا هت
 یاو 9 هتسن تک یدیسهدلاو یدک یععب

 ندقدل وا .یدالوا تود ندعم ورم ا جا 9 اووت
 یتفدلوا ش ما ج وز یتیسهدلاوو لتف قیردب «ه رکص

 ؛شم راقیح یتیراز رک یدنک ,ندنتیسو ام «قرهالکا

 راداقو ا رکاب قدر ووف ندنفرط یدالواو

 هکم رڪ یرسرس رارب هللا ( هنوغتنآ ) یربق نالاق
 (لقوفوس) ندنسهم دق یارعش نا و . یدیشمالشا

 شمزاب امظن هدننروص هلاهرپ لزوک یی هباکح وب
 كنارمش قوح رب کیو کسا هدامو < یک ینیدل وا

 .ردشلوا هيلع ینبم ید هنن رادان اه

(Odyssée)یعدق ربش اور  
 ناو نالوا هرصاح

 فو ر و

۰ ۱ » 

 اإ تقانت د

 هنرودام «

(Odin, Wodan) 

 تدابعو داقتعا )ران د اقسا یس

 :| ندد نادوو د وخ اپ ۱



 روا

 نوتب هجرلعز «بولوا یکویب كا كنههل آ یراک دتا
 ؛بولوایهلا برح لصا .یدا یردب كناتناکو ههلآ
 ینعی) هدنیارس (الاهلاو) یرلک دشا لیخت هدرلط واب

 ران ام رهقنالپ روا هد رح هدارواو ؛یدا نکاس (هدننح

 صوصحهرشب هدنقح كلوب .یدردیا لوبق یتیرلحور
 «هروک هنظ «ندشدنلوا تیاور تاع وقو قوحر

 تراسح «بول وا یراسبب ررپ کسا كنمو وانبدناقسا

 و هلیئسح ی یتلیضف و

 هدن زوم واو یغراغ رب هدنلا شعب هنا رب را ۸

 هغراق ینا نالوا هدنماقم یرلیعاس

 OES لوا NE اتم هولا

 هدلاح یتیدل وا

 .یدراردیا ریوصت

(Udine) | ۰ 1هدنسهطخ كیدن و کكنایلاتبا  

 «بولوارېشرب مکس یزک م تاایا ل «

 (ایور)و هدنسیفرش لاس هرم ولیک ۱۵۰ كکیدنو

 زا ۳ راوی روا ی

 چاق ر ؛یساتسیلک كوپ رب «یسهباخ دصر «یتکم

 بس . ردراویراهق راف ریقابو تابورشم تیبا یاس

 عقاو هدنسیقرش لامش یا كنايلاسا كاا هنن د وا

 .ابونج «هلیدودح ایرتسوآ ندنفرط قرشو لامش ءبولوا

 (هزیورت) خد ًابغ «هلیتلبا كدنوو هل ریکد قیتاردآ

 ۱ یضیعو لوط .رددودح هاب رلتلابا (دن وابا) و

 . ردراو بول وا هزم ولیک یسلاها 2

 تح ك هس املعسو د صف ۱ ب رم 3 ۰ ۱

 a ك ی 1 تست دژ
 قرس ےس وسو داس هم وح

 هده ع بتک ینیدلوا رهش و هدنف رط

 «ردراوک 3۰

 وا یسیسف یا رب كناسلیار (الط) ۱ ۳
 . ردینطو كيهارا ترضح بول

 نام و هد راوح (خ ویشلا قوعس) هدشالو هرصب

 . رد ونظم ینییدا وا یردارخ كن هبصق و دل ردارخ

1ralsكر هيس  

 15 ج۱۱ ا

 او مو ید ورا ارش ها اش شود

 ۱«یلاعت طیع رګ ندرزخ رح :بواوا یسهلسلس غاط
 یتسهعطق اب ور رواو «رولوا دتء ردو

 اک ۸

 . زدهدنعاشن را ه ریه

 یععطعا ضع و ۳۹ ۰ ًابیرقت یلوط . رربآ

 ۲۱۰ یلحم عفت رم كا .ردهزام

۱ 

۱ 

۱۷۰ 
۱ "۳ 

 ا اسا بولوا لنالیمزآ یرلکتا یهدنفرط اوروا.

 ۱ ال دنس هعطد |

 روا

 اه رخ اد ینا ید
 ندن رلکتاقرشو «لارواو ایالی هفوا ؛هروحندن رلکنا

 نوتلآ .ردیا ناعب یررم (هروت)و (لوو) ید
 .ردقوح كن یرلن دعم و ربقاب ؛شموکآ

ural :2 و 4.س  
 A TP Er ۱ لاروا

 امہ هدیلامش ضع 6۵ ۰ " هدنتلایا (ع روب روا)و

 یرغوط هونج هن هرکصو هب ع هد ۵ ونح 7

 قسلارواو غروب روا ءایاقس روا «ایاقسل فو «ق رهقآ

 ۳ ۰ لا Noe لوط ار نرذجا یر ریش

 ندای رح ا لقیسال وط ك نالوا ی را هزمولک

 .رول وآ بصنم هرزح ر ندا حوا «ه رکص

(Ouralsk)ا دور  uناتس كن هی ور (  

Ab:كتلايا نالوا وا  

 عقاو هدر راد ی رب لا روا بول وا رهش رب یکم

 .ردعماج ییلاها ۱۰۰۰و

 | ژناروا
 (هزولقوو) كندسنا رف (0۲۵۳80)

 ۸٩ « رد هبصق / N اصف هدنتلابا

 - وا عفاو ه دال امش هژبم ولیک ۰ كنب رهش ۰ نوشوآ )

 «یسهناختک «یتکم لمم «یسیلاها ۰ بول
 - امورو نالوضع ن را رفص «لاب «بارش ؛یز) هناا

 و .ردراو یسهقیتع رات ۲ ضعب هلاق ندننامز ك رليل ۰

 هدهزاتم تروصرب تفو لیخ ریارب هلیراراوسج ربش
 . ردشغل وا هرادا

 هدي ونحت یاشرفآ (013086) یربم

 شکم رفاق ک را رار لو
 ندهبیعس ییا ندا ناعت ندنغالط (ع ریسنکارد) عقاو

 .ولیک ۱۱۵۰ .هلایرح هع ندقرش «بودا لکشت

 ۲۸ ۲۲۰ هرکبص اندک شا عطق هفاسم كاهرتب

 .رولیکود هب یبالطآ طیحم رحم هدیونج ضرع
 قوح كب هدنحا دا ناضیف هنس ره ا لس

 یذ ضعب ندندد ا, 2 .رونلوب ۳ ا

 . راقیح اطا

 ژناروا

 « وسان» و « موی و »] یرلسنرپ ا
 :E هل روپ تاإح ارم ك د لهدام رژ

ran 15( €) اب و هم دق ریطاسا- 

 ۔وا از هنا ہک دام ەدە 3 سواروا

 ای شا ی اد یو کا

 سا ا در ناو د ات



O 1 
» 

02 

 كضرا .یدبا يفق كا ك رهذاک ةهلآ بول
 یدالوا ییا نوا و وا مز یبوزو ىلغوا 3

 رانابب)و رل(بولقیک ) هلا لخز ندرلن و و «هنغیدلوا "
 راقیج ندنتم تیهولا بودا نایصع هنسدنک

 . یدراریناسا هی راقد

 ۱ اساروا

 ؛بولوا یرب كرلیرپ نالوا ریبعت (هسوم) «بولوا یرا
 هلرا زیدلیو شغک هرلیام .یدردا هاج یعوج لم
 ریوصت هدننروص ربقرب رات وطاعم هزک رب هدنلا شلدان وط

 ۱ .یراردیا

 هلع-ا و ( ) نروا دوخای ناروا  EUSنروا ) ۲۳۵۵18 |
 :ردشاک اا ۸ ریز هج ورب

 دن رات ۲۳۰ ندنسیدالیم میر ۳ یس رب

 ء۶ا «هلفل ا شادیا لتق هدامور .پودیا قلاباب لد "
 یسیط رو هدن ۲ ۵ تنیح رفا سیم : بوک دنس رص

 ۱ ۷۸ بول وا نشو لتضا نع یسیهکیا

 یحرو ؛شقا قلاباب كده رات ۱۰۹۹ ند رات

 هداش وشت نوعع وقو تكنبس هبراخ تیلتص لها

 . ردشعل و

 كد هغ را ۱۱۸۷ دن را ۱۱۸۵ یسهجوا

 هلس رب راب قیرد رف یعجرب دوطاریعا ؛بودیآ قلاب
 | .ردشغلوب هدهع زانم

Eا دد درا ۱۲۰۶ ند ۱۲۹۱  

 ند(درفنام) نانلو یصاغ یفللارق لوبان بودا

 «هدهسبا شا فیلکت یول تنس یلارق هسنارف هلصیل
 اراش یلوونآ یردارب ندنکیدعا لوبق هيلا یوم

 *یدیسم رو

 ولاا كد هتخم رات ۱۳۷۰ ند ۱۲۰۲ یسیعشب

 راد یخ كر ا ندا تاقا ا ءبودا 3 ح اب

 بد وع هبام ور «هدلاح ینیدل وا نسشارف ىس دن ڪ

 یالما نالوا شادا بصغ بولوا صوصح هایت

 رارکت :بویمدلوا قذ وم هد هسا شمشرلاچ هدادزیسا

 هل 5
 هدنند وع یاننا هن ون وا و ؛شلوا روج ر امور

 ۱ . ردشعا تافو

 ۱۸ یسیعتتلآ

1 

 هح ريطاسا مدق نانوب (1۴۵۳زع)

۱۰۷ 

 ۱ قلاباب دهن را ۱۳۷۹ ند ۳

 د وا

 یقاط رب كرالانید راق هدانا یاننا قحا «بودا

 باختا اا ی( نالق) جد هدنوین وآ «بولیربآ
 و یو یوا هلا اياپ سا و هسنارف ند راک دتا

 .ردرا نشاط یهجر بحاض یا ول را

 2 یه راح بیلص لها وا او وا حیف
 شا توعد هنطبض كنيل وات ییراث یلارق ناتسراجمو

 کر نامور قردشیزو هلیسدنک هدعب ءهددسنا

 هرکص ندنناذ و كللارق راجع قح او ؛شلوا روی

 . ردشلمهدیا تدوع هبامور

 کلا ءقرهنل وا بانا هدنح رات ۱ ۵۰ ےک

 رز دشعا ق ولاا ا ۱۹

 قلاب دهن را 6 ؟ند ۱ ۱۲۳ سس کس
 +r - ی

 مدآرب ماعو :شع ۲ قاحملا ییغل هقود وند ر وا بودا

 .ردشقار راعّشا ضعي هد رن اسل نایلاتا و نینال ءهغملوأ

 ج وسا سش كج وسا (OErebro) | وا

 سم كتلايا نالوا یجانمش هدنب هطح ۱ ۰

 وتسا و هدنراتک لوک (راته) .بول وا دیص 4 ۹1

 ۳ یخ رخ . ردعقا و هد هزیم ولیک al كل وه

 ۸۲۰۰۰ «بولوا همولیک ۸5 یضرعو ۱

 یرلن دعم هراسو ی « ربقاب « مد و یسیلاها

 . ردرا و

 1 ِ 1 ید 3 وس روا (Urbino, Urbi0) رو" د وخان

 هرمم ولی ۲/۸۰ كيام ور هدایلاتبا 3

 رهش رب عدق عقاو هد راک یر (هیو )و هات

 راد و یسهملق یکسا رب « یسل ها دل بو رس بول وا

 .یدیا یدک كل دود 7 ام قم .ردراو یتوتفلا

 "(لئافار) روهشم ماسر هلا (لیحریو) روپشم عاش
 . رد راشع وط هد رهش 2

 ارش( 9 —(d Orbigny دیس آ ین روا

eبول واندنس ویعیبط ریهاشم كن هسن » 

 آو شم زای باتک رعد چاق 3 راد هب دیعیبط مواع

 ۷ «بو و هد دینف ا XK ۷ 4ب یی وج یاشم

 لراش) یردارب .ردشقار زبتعم رتارب هرزوادلح كوي

 2 را سواق » یفید زای هرزوا دلج ۱۳ كن (ینیرو
 . ردشعا مد رای ید هنس ر و حج تكت € یجب

 « هن رد یعاش۱» كتەسنارف (01۱62) ا

 نیک رب اے هدنتل ایا
2 

 «ب ول وا هبص



 رزرو را

 عقاو هدنسیبیغ لامش هزنمولیک 4۰ كنیربش ( وب )

 . ردعهاح ی لاها " ۵ ۰ ۰ و

 رب هدایریسوآ (0۲۱۵1501126)
 ۳ : هحبسل ۱
 قیر بلا ا 8 رژ

 هدنسهرآ كیدنو هللا لوریت .ردیکسکوب لا كنسهلسلس

 لا وا هزم NIA یسهورذ كسكو كا «بولوا ۹

 . رد ر وئسم هل راق هل روص ی اد ی ربصو «ردەدنءاقت

 هللا (ورغناس) هدایل اتا (0۲۱۵9۵) ۱ : روا

 - هرآ یرلبصنم كنم زار (هراقسب)

 ۱۳۰۰۰ پولوا هبصق ر هدرحم لحاسو هدنس

 رد ژاوی

 هک «ردرپ رب هده-قیعلب ا

 هل اعب هدنغلەقود كوي غ روبنسک ول

 ۱ لو بد هل یر یر ها
 ۱۳۰ «هلذخا یخد ینیرلیاچ (هردسو) هللا (هولبمآ )و

 یریش (زیل) «هرکص ندنایرج رب یلقیشال وط كلهرنم ولیک

 . رولیک ود عام را (هزو.) هدنک وا

 و و برا یک ۱ ثنن زاغ ناسا ۰
 رویاو .ردعقاو هدنسهرآ همشحوروق هلا شاطکشب

 .ردراو قیرش عماجرب لزوک یهرانم ییا هدنسهلکسا

 .ردک م ندیدوپیو ینمرا «مور «مالتسا یبیلاها

 . رد (۸۲608) نویخ را یی دق ۱
87 ۱ 

 هد داسو تالو هبرفاا 17

 نغهزهولیک ۳ ۵ كن هن ردا ۱ یو ه رژ

 هزه وليك 0 كنسارع ی هدراو < ۵ دن ساب ونجح

 یساضف era رد هبصق ر ل اے عقاو هدنن ونح

 یراصو رارومس «یللدوجم «دوانرآ ج اغآ ابق «هګ ردنام

 ندهبرق ۷۰ «بولوا عءاج ییهیحات ۵ هلی رلع"ا سطح
 هنسسوفن رادقم كناضق لرکو هبصق درک .ردبکر م

 سرود هتامولعم هوک رب راد هسالاوحا راو

 . یدمهنل وا

N (ی راغ Eبس ناف  ) ES۲ رد  

 بولو یسک كن هما ماطع وا

 ؛ردیلغوا تنبزاغ ناخ ناقعناطالس نالوا تلود یا

 هدنیامز یر ردب . ردذع وط ه دنسب رک خراب 2۸ ۰

 ا ووا ۱۰۷۳
 یلاح را كناخ نافع ناطاس «هدهرص یکیدتبا عتف
 یراقدلوا هدنشاب ٤٩ «هدنګ را ۷۲۰ هلفلو عوقو

 هلربیدنو لقع «بودیا سولج هنینامع تح «هدلاح
 ربزو یخد ياشا نیدلاءالع یراردارب نالوا روهشم

 تکوش لّک هنس ۳۵ .یدرلشغا ذاحا صاخ رواشمو

 هدنخ رات ۷ ٩۱ .هرکصندکدروس تنطاس هلنیقفوم و

 تلود هدنرلتطاس نامز .ردرلشغا تافو هدنشاب ۱

 «دابآ دالپ «بودیا عسوت Es یساکلا هیناع

 كنيوک «ینردم «قیب زا «یراصحسودا هکر ه ءدیم زا

 هغر هلیسهطخ یسهرقو یراراوجو یرلهبصق كیلک
 تاجمدیا «یلپا دورا «هلزوط هل زف «یتسامرک میل ام
 هیلاراشم هاشداپ یرکصندقدلوامتف دالب هه راسو

 هلیسهدناموق كناشاب ناهلس یرلم ودحم كنب رلت رفح

 «بولیربک هیامفع رکاسع ید هنسهعطق ییا مور

 راسوهلاصیایغاطروفکت یلوهربخ ریال «یلوبیلک

 یزاغ ناخروا ناطلس . ردشفلوا 2 الداک ران وا

 ؛بودیا عضو تاماظنو نیناوق هلیی ار كناشاب نیدلاالع

 رکسع فنص يا رب مظتنم هقدلواو برض هکس

 هک «یدیا نص یرچگب هدیرب كرلنوب «كرهدبا بیرت
 ( 8 E ام نالوا یرتشاعم
 هددسورپ .یدرلشلوا رمظم هنساعد كنب رلترمصح

 راق یسهرت كن راراوکرزپ ردن هدلحم مان زبسانم

 نیشالدو ح رفم تياغو هدنسهصوصح هب ر یک ہدنسیش

 ناپ) یروطاربعا هينیط:طسق .ردنوفدم هداحم ر

 ی (هرودوات) یریق ؛بودیا هلاصم هلا (نزوقان اق
 تئیه نوح دقع كجاود زا و .یدرلشمروی جوز

 اا روی و اس غ هرادکسا هاا

 . یدرلشم روپ

 علت لب ری کل یاب نا هر دان زا ۰

 یورو £ رزرو و ۳ سالو ل تاخددا

 هننایكنب روطا ربع مور هینیط:طسق ERA ره بول وا ۱

 یرلتضح یناث نخ دمت ناطاس متفلاوباو ؛شما اهلا

 شا ر ینتاد رو كرار ضع نوعسءرادا كنس دنک
۰ 1 

 ال ویاتساو و ییاصصحم و ه دوا «هددسا

 ند را وید A 0 هجرت تحاسص هدنعف

 نر ی فتا تولا

  osسس اه تا ©



 روا 3

 ۱ هن ا
 .ولک ۰ كن هیف وص هدناتس راغلب

 رب عقاو هدنسقیش لامش ه ریه

 یماج ۲ یسلامها ردق ۰ «بولوا هبصق

 اضق هدننامز هساعم وادا .رد راو یساسیلک رو

 ۱ عبا هباضق وب ید ی د هیحات لوهرتا «بولوا یزکص

 .یدا

 ناب و ماو 00۵۵

 ۳ .E کیا و ۱ نموخروا
 هطخ (ایداقرآ ) كنسهربرج دبش هروم یرب هک ءیدآ
 هدننامز كنوبارتسا ا .یداهد(ایوی) یرکیدو هدنس

 .رلیدا هدنلاح هارخ ید یسکیا كرارپش و

 0۳۵0۸ (Or دورود ابا

 رو ۳ | نوخروا
 یرغ وطه قرش لامش «هلناعبن هدندودح ریعشکو تبي هک

 ندک دتا عطف هفاسم كلهرتمولیک 1۵ «كرەدىا نایرح

 (عران) «كرهشلرب هیراربم نتخ هدعبو رغشاک «هرکص
 بصنم هللوک (رون بل) هد وب هک «ردبا لیکشت ینغامړا

 و (موروق هرق) نالوا یرقم كناخ ریکنح .رولوا
 : ید متر ات

 ندن ران ام رهق مدق نان و (0۲6506)

 نالوا شفلو هدنسه راجع 1و

 كن (هرتسیتبلق) هلا (نونعاغآ ) (سوغرآ)
 هل (تسبحا) نالوا تسود یسهدلاو «بولوا یلغوا

 یسهریشمه یبیدنک «هدنکیدنیا لتق ینیردپ قافنالا
 نالوا یسهعحع یر راتروق ندنفرط (هنکلا)

 ؛شلردنوک هنناب (نسویفورسا) یر 0ک )
 لش برضا نا دال لغوا راد و هدارواو
 .یدیشعا لصاح تبحو قدص رب نالوا شم هنکح

 لتف ینسهدلاوو یتسیجا موقرم «هلتدوع هس وغرآ هدعب
 e ءهددسیا شلآ یتماقتنا ثكنبردب كرهدا

 قوح رب «بولوا زستحار ینادحو یالوط ندنلتف

 ؛شمزک هنایرسرس تقو

 .ردشمر ووا هنئوروم ت

 | تسروا

 | /هللاه ندنفرط (سولیفسا) ندنسارمش ریهاتم مدق
 / را  ضعب رکید یک ید لوا شک ریطن هدن زرط

 . ردشلوا لع ینبم ید هب هی دآ

 تسروا
 بوا وا تینا كسک و د رو

/ 

 د وا ۱۰۷۳

 یتعاشرا .ردراو یعاقترا هرنم ۸۸۳۱ .ردعتاو

 . ردشفل وا هیعس هسا كنسد:هم ریلکنا رب نعل وا

)0E sed) |ریهاشم كنهقراعاد  

 ۱۷۷5 تنه لوا نیت و
 و «شعوط هدن_سهطآ (دنالکنال) هدنسدالیم جرات

 سیطاتقم هلا قیزنکلا

 دتسروا

 .ردشعا تاذو هد ۱

 بسک هحایوروآ «ك رهدا فشک رلتقیقح ضعي ه دنقح |

۱ 
 بول وا رب ر او 9 بر روهج ۳2 اب / كنل ابح ةهلسلس هی الاهه (1:۲۵۲65۱)

 هنفاضعا كنب رایمداقآ نونف رنک او ؛شعا ترهش

 -راهزبنع 2 ران ایتس رخ ([1۳5016) |
 «بول وا ریقرب یرلکدتا لزرع ند هلوسرو

 ان ۷۲ .یدا یرق كنب رب ندنرلسنرپ ایناترب دو

 -رط رلنوه هدنبرق یرهش (هیولوق) هدنسیدالیم یر
 نیعشت .ردشفلوا لتق ربارب هلراربق قاطرب رکید ندنف
 .رونلواارحا یسطرو ەد ۱ تنیح رفا لوا

 1 ۱ هما و (0۳50۲۶۵)
 کیو کس 1 ۱ هو وسروا

 هد راس لحاس كنهن وط هو وسروا کسا .روینل و

 هسیا هووسروا یکی .روینلو هدنلا كايرتسوآ «بولوا
 هدنسهن روا كرېنو هدهفاسم كلهرتمولیک ۷۲ ندنیدو

 هام تلود هاک «بولوا هدنرزوا كتهطآ رب عقاو

 حرا ۱۷۸۹ تیاهنو ؛شفلوب هدنلا كنايرتسوآ هاکو

 .یدیشفلوا كرت هبهیلع تلود هدنسیدالیم
 رد راو یسل اها

(Orégon) ۱كلام ه دیل ام یاشیمآ  

 لایق هک دف و هددیتج | نوغرو
 لوط 79

 هب ین رع لاش ردق هب ییاعم ضرع “or اب اعس هديب ع

 هب یلامش ضر ٤و « هب وئح ه دعب ات یعوط

۰ ۳ ۰ ۰ 

۵ ۰ 

 طی رع «كرەلود یرعوط هغ «هچلوا لصاو |
 .رول وا بصنم هریک |

 ۱ هل د وع هسوغرآ هرکصو

 ۱۸۰۰ ًایرقت یلوط كنسارج
 .یدیشفل وا هیمس (ایمولوق) ادتبا . رد هزم ولیک

 كلام هدیلامش یاق ما 0
 7 ا نوغروا

 ك رلتر وهج ندا تک ر ی

 -وهج (نوتعیشاو) الاش N دن رب

 -روقیلاق) دان و ونح رک طیحم رحم ابر هه راس ر

 E ا | هدیقش لوط 4۸۳۷ هلا اش ضرع ۲۳

/ "۸ / 
/ 



 ز وا

 هعطق وب .ردن رابع ندیشک ۱۷۶ ۷۹۸ یسلاها
 اهتسا مقرهنلوا اشک دال رات ۲

 هدعب «نکیا شفلو قحم هنناکلمسم هدانق كنمسنارف

 كلام هد ۱۸۹۹و ؛شمکع هنفرصت كنو عجم كلام

 . ردشفل وا عضو هنن روصتیروهجرب د و دعم ندهروک ذم

 .ردب ربش (ملاس) هلرکید ما و (یتپس نوغروا) یزکر ه
 یواعا نشالسلس ارلغاط لایق یه برف تیممطق ون
 .رافای روماب قوح نشیقو «ندلدتعمیساوه «بول وا

 هسا SE لوحو ورو هسا هح قرش

 صوصخللا لع «بولوا ترابع ندنداعم تورت عیانم

 .ردقوح ك یرلندعم شعوکو نوا

 رب هدنرزوا ی r (هلو) هدناتسلوغم |
V otتا ضع ء  

 یسیلاها ۰

 را تر هغ
 .ردعتاو هدف رش لوط ۱۰ 4 هلا

 ندنابهر رد عبا هند هد وا یس رکا :بو) وا

 .رارد زابع

 ا هدنشالو بلح | هفروا

 لامشءزمم ولک ۷۱۹۰ تلخ تورا

 هدنس ع بونح هرم ولیک ۱ 6 ۵ ك کب راد و هدنسرقسش

 ,یاچ (زبرهک ) نایک ود هن رېن (بالوح) عا هنا رف و

 .ردعقاو هدنسهرا كب ییا «قرلوا هدنرانک

 یمیلاها ۲۸ ۱۸۸ هرزوا قلوا مالسا یرثکا

E. ۱ eمیها ربا ماقم هدنحم «یراوا ییماد  

 -وا یرب ندرهب «نیرش عماج رب لزوک ن وا (۶)

 هدنک وا یسویق كب هعلق ولو یسهعلق رب 3 هدنرز

 هراناشماو هبدشر رب «ینوتس كوي ییا ندهقیتع را1

 ۱۲ و هلروس رش .ردراو یتکم ناتسنورپرب صوص

 نت ویفا ترد )بال وا
 ییا هلیرلعما (نجرلا لیلخ) و (اخاز نیع)

 ناک هدد ونح ك رپش «قرقآ ندنجما درهش وص

 كل وکو .رار ايكو د هل وک كحوک مات (میهاربا"هک رب)

 كل وک .رولیقاب هل رظن ك رابم ندنف رط رایلرب هن رلقیلاب

 - هرظنم بول وا طاع هلرلحاغآ راسو رانح ینارطا

E موم رکب یابد هاب تب O 
 تيه ا لسیخ < هلل و هدعق وم رب

 طاح هلقدنخر هدنتع هزام

 . رد راو

 , راناتعم هد رزوا

 ازای
 اى

 ررشو .رونل وا ملک ید هحد رک و ہک ع بول وا

 روا) دوخایو (روا) یی دق مس بول وا يکسا كب

 هه رکص ندشناحوتف رانا دود (نینادلکلا

 | هکر شک نال هد رېش نورد 2

 4 راج اس »و و كرد کی هنسهبیصق ا

 ِ .یدراشق | هم هل سا (هنوربلاف) ليس اعم « لزوکیس

  هدكیما و هک «ردفورعم هلیسا (اهر) هدندنع رابع

 . یساوا یطلغ و رصتحم كنسیناتوب مسا ( هوریلاق )
 1 ۲ . ردظ وحلم

 . ندیا بیکرت شالو :یعاجس | هفروا
 . كتالو «بولوا یرب كخاجتس حوا

  «هلیتالو زیزعلا ةرومم "الاشو «عقاو هدنتهج قرش

 . هلیغایتس بلح ید ًابرع «هایغاجنسر وز ًاب ونحو اقرش
 1 كغاعس هدهفاسم یخ ندلاش یر تارف .رد دود

 ۲ هه ندقد ربآ ندنتیال و زب زعلا هرو

 رکید .ردیا یس ینسیب مس «بورېک هاول لخاد
 «ناعب هدا نغاعس ید ا كح وک ییارب

 ید ودح

 .رارولوا بصنم هنارف «هلنایرح یرغوط هونح و
 یتمج ییونج قرش صوصلایعو یمسقرب تنسیضارا
 بول وا یدیرارب رادل وصحم و تنه :هددسیا لوح

 یعاونا كراهویم هلنابوبح راسو كجم یادغب .هبرآ
 زر

 . ردف وح ید یر

 لی ایط تب ءابع «لاش ضایپ « كرملش سفن ندکییا
 هریقابو هلسواک «نایتش» ءزب عولرب یزمریقو صای
 «هعلق مور .هفروا قاس . رد رابع ندا قلعتم

 لس ا ر وس
 اها كغاخس .ردیواح ییهرف ۸4۲ اج «بولوا

 «بولوا هدف وا نام INN یسل

 .هلک رخ و یروس لب راشعب عو 8 1

 9 قوما یسهیعانص تالو

 نورد . رارد وسنم هنب رلتیسنج د رکو برع «كرت هاب
 نایص مالسا ۵ ۵ «هب دشر ۳ هسردم ۲۶ هداول

 هفروا ت .ردراو یرلبتکم نابض نایتسرخ ۲۰و

 «بولوا یساضق زکر كغاجنس نالوا ییانبه

 .ابق نرط «دابآزوب «وبقیاچ «جاغآ عوا ءوارکوب
 ۳۲۱۸ و هیسحات ۷ اراعا ییالج ناکرب «ردیح

  .ردعماج ییدیرق

 Orphée) , 000 604)س ويفر وا د وخاي |

 اورت «هروک هنریطاسا مدق نانوب ]

 هن ردا ی۶ هدنس هطخ (یک ارت ) لوا ندنس ه رام

 هک هک «ردصاش رب دق كب شماشاپ هدنتهج قالو

 (هسوم) نالوا یراهیماح فراعم هیرب ندهبذاک دملآ

 (تونوغرآ) روهشم «بولوا دلوتم ندنرب كرلپرب مان

 یساضق

 هفروا



٤ 

۶ 

۹ 

 شفک ید هرصمو ؛شقیا هبرش تحایسرب ربارب هر

 وب وط نالي یب (هکید روا) یسهح وز هدرصه . یدیا

 كنسهحوز ند(نوب ولب) نال وا یهلا ترخآ «بودک

 ردق هب دشلک هايد هلکعا بلط ییسهداعا هنایح

 شغل وا یاعسا یول طم هلیط رش قماقاب 4تن ز ول .

 «نوع#یدقاپ هنن زو كنس هجو ز «ب ويهه ایط هد هبسا

 ؛شعا اضتقا یسربآ دیالل ندنوب

 هداو زیاو تدحو بولیکح هنن رتغاط ناتلاب هفر وا

 .شمالشاب هکخا تقو رارما هلیعر و مظن راهم

 قمرید و وا ییسهحوز هخس دنک «یرتداف ی و

 هش را چ هد ا رلشع الپ وط هنفا رطا هرز وا

 هرات یا ند رلتدح رلن و نوعکیدقا تافعلا

 و ایوک .ید راشء دح سه یید وع هک :راشمل

 .شفل وب و دناح اتش یسهطآ یلل دم یسهلک و یدوع

 هف ر وا اب وکح یسیضع ندنسا رعس مور هب زدنکسا

 بیر رارعشو راهموظنم ضعب شلزاپ ندنفرط
 . رد راشع |

 ۱ هفروا

 تاوو هاو NIS و «شع وط هدایلس رام هدنخ رات

 جاق رب قلعتم هرع یرلکدروس كرانابوح .ردشعا
 «ایزهسآ» یر ورم لا ك رلذ وب «بوزاپ هد وطنم و هر اکح

 . ردیسهاکح یلناونع

 - اما هاشم كی هسنا ف (( 3
 1 2 1 2 رف ( ۱ 2( هافروا

 تایسصوصالع «بول وا ندنس 9

 هش رزوا كوب و

 ریهاشم كنهسنا رف (11021016 0 1116)

 و ؛شهشارغوا هللا یوناق بطو هلا یط یاییکو
 هن رات \ VAY ردا رلباتک ربثعم هلوپ- هرلنفوب

 هدس راب هد ۳ «بوعوط ه دنسهرب رج هق ر وئیه

 ۱ داقروا

 هدنسهرآ نږ لوط ۰.۳۰ لا ۳۵ و لا
 ردشل ریآ هاب زاغوب (دنالتنپ) ندایح وقسا بول وا عقاو
 ی ۲۹ یکلاب «ببولوا هدنددع ۰۷ رهطا و .را

 «یاشدلا ور «یوه «همون و یرلک وب كا . ردن وکسم

 .ردب راهطا یارنسو و یاسنورنسا «یاشنپاش «هدناس

 یساوه .ردهدن رهدار ۳۱ ۰۰۰ یسلاها كنس هلج

ِ 

۱۰۷۵ 

 | اگنایح وقسا (0۳68000) یراهطآ
 / اط 7 هد سیس راق ام یابش

 ولیک ۶:۸ كن هبرصرق و هدنقرش هزنم ولیک ۰ ك و / ضع 0۹ ا هلا 8 3 رک رد رهطآ

1 

/ 

 كياچ رب نلیکود هغامریا وو هدنبونج ردق هزتمولیک/ |

۱ 

9 

 كب ید هسلک د خو وص ردق ییدشا باحما كنضرع

 یسیضارا .ردیبک عطش ال یراروغای بول وا لتوطر

 رس و یا اویح ا «بولوا تنم زاو قاغاط

 هب رلهطا (دیالتس) رهطا وب . ردق وح یرلقیلاب هد رالح

 وا هرادا هدنن روص قلتن و ۳ قوم هايج وقسا رار

 . ردیسهبصق (لاوک ریک) یرازگرم «قرەنل
 1 6و 01-) یر اقروا -Nouvelles Or هطا بت ین 4

 كناشرمآ هدیب ونج طيح رح 5
 ۷٤و ییونح ضرع EE هدنسقرش ب ونح

 - رهطآ مخاط رب وروقو نسصیا عقاو هدیبغ لوط

 دل رلن و رد رابع ندرلایق كد یعوح هک عرد

 یهدتسوا «بولوا یسهطا (هوون) یو لا

 .ردراو یافئرا هرم ۱۱۹۲۰ كنر ندغاط ییا

 دی رحم تاناویح راس و یسیآ ریکد هدنرااحاس
 هدنسیدالیم میرن ۱۸۱۹ ردطآ وب .رونلوا دیص

 فدک ندنفرط (تیئشا) ناد وپق ندشو رحم ریلکنا

 .ردرلش وا

 لرد
 بول وا هبسصق ر هنر اتکا یار

 .هطخ هی ولاطق كنایامسا (۲۲۵۵۱)
 (هرغس)و هدنتلابا (هن ولس رب) و دنس

seیسیلاها 6 ۰ +  

 . رد راو

 | جک
 هدنرزوا لوق ر كنوعج «بولوا رېش رب هدنسف
 هیسس ور هاب | ارام . ردعماج ی هناخ ۵ ۰ ۰ و عقاو

 «بولواهدنکح ینزعرب كتراحت نانلوا ارحا هدنسهرآ

 لاش هزنم ولیک 4 ٩ كن رپش هویخ

 .ردراو قیرش عماج ۲۰ و یروس رپ ندقارپوط
 ج روا یسا هدنس ع لار هزنم ولیک ۱ ۰ ۰ دل ریش

 . روت وا هدهاشم یر هارخ كن رهش

N Ebهر " | پوکروا كسا  
 رب یزک ص اضف هدنغاځس هد ) ۰

 ٤ه دنسنق رش لاعس هزتمولیک ۷۰ كن هدکس بول وا دیص

 ۱۰ كغامريا لیزق «قردلوا هدنسیبونج برق هرم

 .رظنمو اوهو قوح یسهجنابو غاب . ردعقاو هدنرانک |
 اس رقن و مرا ۱ ۶ ۰ «بول وا هبصق رب فیط) ۳

Nچاق و کم هب دسر رب . ردعماج یسوه  

 بوک روا و . ردراو ید یتکم نایبص هلیس هسار دم

/ 
1 



 روا

 هر ه دنسیل ام ق قرش یاس كشالو هی وڈ یساضق

 بغ « لب راذایخس

aاے .ردطاحمو دود هيس اضف رهش و ید  

E۰دن سصرق  Eرهش رو  

 نایتس رخ یردق ۲۵۰۰ «بولؤا بکر م ند هب رق ۰

 ۲۳۹۶۰ ۱هرزوا قئوا ا ساک یروسقو

 ۷۰ «یسهعورزم یضارا مود ۵۸۸ .یسلاما

 .ردراویسهناتتک ۱۱ «یساسیاک ۵ ,یدوسو مماج

 «یرهج هلا هعوذتم تابوبح یسهیعرز تالوصح

 ندراهویم عاونا راسو یصیق عو رب لزوک «نویفآ

 ندنشاط رم یاغلب یسهیعانص تالوصحم . ردت رابع

 .ردرصح# هبهراس و نایت هلرلیث ضعب لوم

 ,Orel) 0۲۱0۷ ) فو روا د وخاب ۱ روا

 نر نم كتلابا نالوا یبانمه هد هس ور

 كغروبس زتو هدن راک یر (هفوا) «بول وا رهشرب

 هیسور .ردعقاو هدنسیفرش نونح هزم ولک ۰

 ۳ بز برا دا عرق ها لاش

 دما کف وا اا 6۲ ۰۰۰ بولوا هدنهح

 طیض ندنفرط یراراتات عرفو رلیلهل هل اعغد .ردراو

 «(هلوئ)و (هغولاق) ًالامش یلایا لروا س

 «بولوادودح ها راتلای (فوغینرچ) و (كسنل ومسا) غ
 یسلاها و ہ زام ولیک عبرم ۶ ۱۷ ۲۵ یسهیعطس ٌهحایسم

 . ردیشگ ۲۷۲

 عوفو یاجارخا یلتیک «بولوا قوح یتالوصع
 .رولو

 اتو و دنغاهس ربم زا تنتسالو هلر ۱

 .ردشفل وا

 قلعتم هریاخذو ثابوبح

 هروک دوم را «بولوا هبطق ما یک

 هدنسدب ونج بغ هزنمولیک ۲۸ كرعمزاو هدنلخاد یرف

 .ردعقاو هد را ردق هزنمولیک ۵ ند رحم لحاسو

 .رد (نموزالق) یمدق مسا بولوا ربش رب کسا

 (نموزالف) ید نفر وک عقاو هدنتهح ب كنهبصق

 هدنلحاس بول وا فورعم هلیمسا یرفروک (هلروا) ابو

 یهرق ۲۱ یساضف ا .ردراو هناخ هتشارق رب

 . ردعماح

 نالروا

 در ربا (رآ ول) بول

 هد راطسو ك هسنا رف ۳

 ۱۱۹ كسراب ۰۵ ادنی لحاس

 اوف ۰ ۸۲۱و عفاو هدنسب غ بونج هرتمو اک

 یکم تكنسیعشب 0 لوف هسنار 3 . ردعماح

 کم یره شق ددعتم «بولوا

 وا رهش رب یزک رم كنتلایا (

۱۰۷۹ 

۱ 

۱ 
۱ 

 ۲ روا
 تالاب «یسهناخهزوم «یسهناختک رب لوس «ییلعلا

 . «یرایمداقآ صوصحم هعیانصو نونفو مولع «یسهچنا
 . لزوگ «یساسیلک كوڀ رب هدنسیرام» زرط برع
 ۲ یرایوک لزوک یواح یراق هدنفارطا «یسهنا

 ؛نیلکیه یا ا لار) هووبشم «یراهاکج فتو
 وسنم عاونا ندقومایو كوب «هخوج «یتراح كاشیا
 هقیرباف صوص هبهریاسو هلتاد هقشاش «سف هلأاج

 ریشو .ردراو یرهناخ راک راسو یرلهن اتغابد «یر

 من هل رلناونع قلهفودو قلتوف «قللارف هدن دم تدم

 . ردشعل وب یکم كتەوكحر لقتسم

 (Maison d’Orléans یادناخ

 ۳1 کیا e ۳ نایلروا
 مکح هدنسیلاوح و نایلروا بقاعتم ینیرب رب «بونلوب
 دوعف ید هنتحش هسنارف یرادارفا ضعب و «رلشمروس

  (اولاو 00951 یسیحرب كرانادناخ وب . ردرلشغا

 . ردفورعم هلیسا (نو رو نایلروا ) یسیجگیاو

 یول یح رب لغوا كلراش یعشب یسداب یاب

 یسیجکیاو كود رات ۱۶۰۷ ند۱۳۹۲ بولوا
 مکح كدهنح را ۱۶۱۵ ند۱ ۰۷ (لراش) نالوا

 ا ا ا ا راو ا
 كننادناخنو رو نایلروا س .ردشلوا ىلارق هسنارف

 بیلف یجنرب یلغوا كنپیول یجنچوا نوا لارق یس
 ندنلسن و «شمکع هرادتقا, عقوم هد ۱۰۱۳۲۱ تولوا

 «فزوژ بیلف ییول «بیلف یول یجرب بیلف یجنکیا
 یشک شب هلیرلعسا بیلف نانیدرفو بیلف ییول یجنکیا
 هدنحش را ۱۸۳۰ بیلف ییول یمنکیا ندرلنوس «بولک
 .ردشلوا ىلارق هسنارف

Nouvelle Orléans) — 

 ۳ كلام ا ااا 0 نایلروا
 رېش رب هدننب روهج ( هنایریپول ) هدنسهبونج تهج
 وبو هدنراسپ لحاس كنغامريا (یبیسیسیم) «بول وا
 ۔ولیک ۱۱۰ كننصنم نالوا هدنرفروک هقیسکم درب

 ۲۰۰۰ كيوتغنیشا و ‹«قرەلوا هدنس راق و هزم

 .اها ۲۱۱۰۹۰ .ردعقاو هدسب غ بونح هزنمولیک

 ها لمکم «یتکم هیبط «یرابتکم ددعتم یسیل
 ۱۱ یک ۸۰ ندتنابغط كرين : ردراو ىس
 زود یرلذاف وسو مطننم تیاغ «بول وا ظوفح هلدس

 ات وک «یراورتابت لم دمت هبهرباد

 هدندیلقیراوش راج هن ۲ یکسا «یرل هناخ هتسخ «یراود را «یسدادعا بم



 و راو ینهینآ RS ناو و لزوک 1

 (ه وهق نوت و «قوماب «بول وا ثالشیا كب .یتراح

 ۔ارخا لھ یقلعتم ههراسو تابوبح «یرد یکش ۲

 كن همت كلام هد زا نیش وا رد او ات
 یسا وه «هددسنا ی رهش یعکیا هرکص ندقروو 1

 ییافلت E هنس ره هّص یراص «بولوا ریغآ 2

 ی زبول ) كل د هند اه خیر ۱۰:۹ .رولوا بح وم

 زکرم هدروک ذم ٌمیرات «نکیا یزکرم كنتیروھج (هن
 .ردشملوا لقن هنیرپش (ژور نوتاب) -

 هد ۳ و ی وان

 -ولیک ۳۹ تك رپش ربازح ۳۳ هبصق رب یزکی

 رارح سه

 لحاس كشر (فیلش) و هدنسونج برغ هزم
 ۱۸۵۳۴ ۰. ردعماج ییلاها ۷۳ eS عقاو هدن راسب

 .ردشفل وا انب ندنفرط رازسنارف هدنسیدالیم حیرات

 | هنالروا

 هدزايسش یی دش هک «یدیا هطخ رب «هرزوا قوا

 كنتلایا (رآول) هل رلتلایا رآول عم هروا و رش عم رآول

 لقتسم من ايرڙټڪا .یدیا ترابع نرتبظعإ مسق

 .یدروللوا ءرادا هلیتفرعم راهفود و رلتوق هدنروص

 ناحابرذآ هدنسیلامش بیغ كناربا ۱ زا
 «بولوا لوک رب لو هدنسهطخ ) ۰« 7

 كنلوک ناو و هدنبرغ هرتمو لیک ۳۰۰ كررخ رح
 یسلیس ۱
 لا «بول وا هدنعاقترا هزم ۱۵۹۰ ايو ۰

 شتلرعو ۱۳۵ یلوط نالوا هبقرش بونج ندع
 یبدیعطس ةحاسم .ردهدنسهرا هرتمولیک ٤٩ هلا ۰ ۱١
 «بولوا زآ كب یانیرد .ردهزمولیک عبرم ۰
 کل وک . ردلکد هدایز ندهزنم ۱۶ يع كنلحم روقح لا

 ال وا هدنف رط تسوا كنب رش زیربت هدنسهیقرش تهج
 ملوک هیمروا .رودا عافترا بسك یعاط (دنهس)

 | كلوک «هدلاح ییدلکود بولک رلباچ قوحرب ندفارطا

 تایسش كندسنا رف (0۳1۵20215)

 یرهش نایل روا یزکرم «هدنسهقباس

  ENردعقاو هدنسلب ونجح قرش هزم ولیک .

 رک هنجما كل وک نورب ییا ندعو قرش . رد واح ۱

 هدهسیا قاقاطبو یلروماچ یرارانک .ردبراعمو
 لزوکو روتسم هلرلن امروا رادنو رارباب کهدفا رطا

۳,۶ ۳ 

  یدو یتیلکو یلزوط تیاغیوص .ردقوب یفایآ رب جھ

 راو هطاآ ردق ۵ ۰ كحوک كوي هدنن ورد و « ردشم

۱۰/۷ 

 ا

۱ 
۱ 
۱ 

 هدنشآ كلوك .ردواح یر رقو هبصق |

 د وا

E FX 
 وص نالوا هرزوا ترک رکلاب «بویفل و قبلاب
 .رونلو راد روق قاطرب یرلقدالوآ كنب رلشوف

 «بوا واف و رعم یجد هل رلمسا E هغارمو (هحایرد)

 اتسوآ دنزو هدنرایفارغح ناتو يسا .ردشف وا

 . رد روک ذم هل رلسا هقشب ید هدنناتک

 ایه نتتسهطخ ناکا رخ تا وا
 3 4 i و | همروا

 ۔ڈمو هدنس رع لحاس كل وك نالوا ۰

 بولواربثر هدنب رق ییاچ (رهاش) نایکود هلوک روک
 غاب .ردعقاو هدنسیبونج برط هزتمولیک ۱۰۷ كزیربت
 و A «بول وا رهش رب _لزوک طاح هلرا هچگابو

 کر ۰۰ ۰ هللا

 لوک وب

 رکسنج ی عسل اها نانل و | نمک

 تدند تباغ یقارطا .ردیعیس هه ذمو ناکرت او كرب

 .رولوا لصاح هراسو قوما «بولوا رادلوصحمو

 . ردینس و درک رکا كنسلاها یاقیم

EA wa, )0۳60۳000۲6( ۱ ۰ ۰ےس ور عد : روا  

 (هراقاس) ها (لاروا) «ب ول وا رهش رب هدتلایا نالوا

 NIS كغروب سرو هدنسنف رلث لع ام  رازپ

 ۸-۱ )۲ 2 را .ردعقا و ه دنسق مش بوئح هزم ولیک

 راسو ارامو هویخ .ردنالسا یمسقرب «بولوا یبیل
 كت راحت نانلوا ارجا هدنسهرآ ابو روآ هل رلف رط ایسآ

 مهراب تھا «بولوا هدنکح قو رب

 -.یدیا یزکرم كتلایا نالوا یمانمه هلینقو .ردقوح
 یکه دنس هعطق اب وروآ كنهیسور یتلایا ع روبروا

 ۱ نزال او هدنتهج قرش كا كتتالایا

 لامش «(حرب) الش ردفضص2كلم هت شغف

 اما بول و

 اب ونج (تسربیس)و (نازق) اب «(هقنابو) ندننهج
 ٌةحاس .رددودحم و طاع هل راثلایا (ناهردژا) ید

 «بول وا هزنم ولیک حب ۱۹۱ ۱۷۵ یسهیعطس

 مدق هدلرلت وب یسلاما ۱

 (لاروا) .ردب ربش (هفوا) یکی ۰ ردمالسا ییظعا
 لووت «لاروا بول وا مسقنم هب کیا هلیلابج سلس |

 تنم یسضارا .روللوا قس هراز هفواو

 ا ااو روك ناك :یادش ترا راا

 رد راو

 «ن و ۰ ردق وح یهیشح و و هیلها تاناویح . ردرار كاتفح كنس دل اها لحاوس ی راضع كرلن و هک 1

 هل رک راعحا تیق ید و ص ها رل لعم راد ءريلاب

 .روتاوب



 د وا

 ( ہیلع ) كلانا سا ( 0۲6956 )
 تل ایا نالوا یا هدنسهطخ

 و راک یر ( ونيم) «بولوا هبصق رب یک

 .ردعقاو ه دننسس غ لامش هزم ولیک ۱ كدي ردام

 بس .ندراو یارش روهشمو یسلاها ۱۳ ۱

 دیا (اردوتنوب) اب غ «(وغول) ًالاش یلایا هسنروا
 یکسا ید اقرش ءهلدودح ریکتروب ًابونح بل راثل

 یسیلاهاو هرم ولیک میرم ۱۹۷۰ يس4 يڪطس
 رب اھو ناسا مت یاد | ر اش

 ۳ هل رل

 | هساروا

 .ردرادل وصح و تدنم هڪ 3 دل وا > قرەنلوا ق

 كنسهطخ (نکد) هدناتسدنه

 یانمه هدنمس ع لاک یادم

 ۲۸۲ كیابع ؛بولوا ربش رب یزک م كتلایا نالوا

 هزامولیک ۶ ۳  كدابآر دیحو هدنسیلامش یرش هزنمولک
 سسّوم هدعقوم رب لزوک .ردعقاو ہد بدن رع لاش

 لزوک رتاسو یرایارسناوراک هلى رلعماج عنصم «بولوا

 یقنارطا هددسا شنک یرلقاق وسو قوح یسهینا

 هزنم ولیک ۱۰ .ردربغآ یساوه «بولوا قاقاطب

 دا پز ی
 دانم ا تڪيا «قرهنلواان ندنفرط ریکلاع بیزکنروا

 «بوللوب یرقم كراماظن تقو ىلیخربو ؛شفلوا
 مولا .یدیشغل وا لقن هدابآردیح هن زكرم هدعب

 ا اک ییا

 دابا كيروا

 لوا هنس سو

EYكہزکنروا  

 :یداراو یسلاها ۰۰ ۰۰ ۰ رش لوا هنس یللا قرق

 ران د هدن اتتس دنه ۰

 ۳ ۳1 ات نا تر | بیزکنروا
 [ .هل روپ تعحایم هنسهدام « ریکلاع «| .ردرکید

 «بولوا رېنرب هدهسنارف (010۵10) | ۶ 1
 فلناعب هدنتلایا « هنرام یراقوب » ۱

 وولیک ود هه رپ (هن رام) ءكرهرک هنعلاحا ( هب رام )

 . رده دنل وط هزیم و 15 ۱ ۵ ۰ یسارجم

 ریهاشم ( - حالا یزاغ)
 تولا نددینا هغ دا كب سوروا

 هايد هد رايد یسه رذ هدنلدا وا یرعه نر یحز دین

 هور یسیلصا مسا ؛بولوا لصالا یور .ردشلک

 هدهییانشع تلود روعهظ لئاوا . رد (سونیروآ)
 یدیشمرک هنتمدخ تکی نالعع نانلوب یکاحیسهرق

 (هدنکیدتا چ ییسهرق یراترضح ناخ روا ناطاس

۱:۷۸ 

 ۰ بارش هلاسشا هملا راشم هاشداب كب سونروا

MES 

 «بولیربو هنتيعم كناشام نایلس هدازہش و ؛شلوا
 ناصاب ا ه لیا مور لوا لا رار هيلا راشم
 دقوتعد «هرقلعم «هلاصبا .ردشفل وب ندنارغ ناعجش
 .ادخ هرکص ندقدلوا قفوم هنعف درلفرطوا راسو
 كلام نوش یکهدنلیا مور ید هدننامز یزاغ راکدن و

 «شلوارومأم هنطیض كنا ودک امو هنتسا رح كهی اغع

 هيلا راشم هاشدا یخد هدنساربک ةمح هوصوق و

 .اجث درک و ندن رییدنو یأر كرک كنهجرت بحاص
 ناطلس مریدلپ .یدیشعا هدافتسا قوح كب ندنتع

 یرلتهج ایلاسنو اپیودک ام ید هدننامز ناخ د زباب

 قوح كب و ؛شلروک یراتمدخ قوح كن هدنناحوتف

 یتسهعکب رادراو «بولوا رهظم هنافتلاو ماعنا

 ندیا بیقعت یی هر ویت ةعقو .یدیشقا ذاا نطو
 هلیدیسانم قفلو هدنلیا مور كب سو روا هدنرنف نامز

 ازهش عبطلاب
 در نیا ٩ هاش كتتدادحا دملا
 هود روما «كرلیکح هبدصکی ارخؤم «نوچکیدمر وک

 مازما كنايلس هدازېش و
 توعد ههنردا ندنفرط یسوم یلح هرکص ندننانوو

 هایش ANNE ی هسیا شفلوا
 نایاش هتنطلبس هدعبو ؛شلاق دتل رع هش وک مابذاخا
 «هلک رد یتغیدنا ون و دج ناتلاس یلح تكفاصوا

 رر یلقوا و هشاراترضع هیلاراشم

 ؛شعا تغارف ندقم#براق

 تلود دب دلش هد رارورم هب ییا مورو « تدد وبع ضع

 . ردن ا تمدخ ۳2 هنب رلل وا قفوم هتنطلس دیحون و

 تل ود «بوسشسو هد داهحو ارعو هر و رم تایدحخ ۱

 هنعس ول هدالیا مور صوصا لعو هنب ر رقت كنهينامع

 كيالسو رادراو یکی .ردشلوا یی درا قوح ك

 تاربم و تاربخ قوح كم هدنرافرط راس كشالاو |
 یدافخا نالو هدکینالس مویلا هک «ردشقار یاقواو

 ندنشایزوب هروک هتاور ۰ ردهدقفل وا هرادا ندنف رط

 . ردشعا تاقو هدنحم رات ۸۷۲۰ بول وا

 كن ونح یاقتمآ (0۳6000060) | . °
 -(الئوزنو) هک «ردیغامر ارب كوي ۱ یو دز

 E هداب ز

 هلا بوج ضرع ۰ ۰" و هدنرلغاط (هبراپ) كن
 5 ییعوط هب ین یع لا فان اع هد ع لوط مه

 لر چاق در ناک نداپمولوق و هكرو رب سوق لوي

 اتم «هددسا شغل وبه دنته دحخ كالس هد



 ی 1

E 9 یرغوط ١ 

 هراقاق «هنابروا سرو «سادلا ریساو و

 ۲۵۰۰ كردک ندنناب كن راهبصق هروتسوغناو

 طیع رح ندزرعآ ۵۰ .هرکص ندنایرج كاهزمولیک
 یوکال كولا .رولک ود هب یسالطا

 هلا روت لوق رب روتلوا رببعت (هراکیساق) .ردلاص

 طالتخا قیرط رب هدنسهرآ یهظع رب (نوزامآ)
 «هدلاح ییدلوا نرد ك یعاش . رو دیا کت

 .اسم كلهزتمولک ۱۰۰ بوشاط هدنسوم یاضف
 .ردبا قع ی یضارا نانو هدنفارطا ردق ههق

 .رون روک هدننروص لوکرب عساو بيرق هنیصنم

 ردق هب یراقوب هزتمولیک 4۵۰ ندنصنم رزجودم
 هدنن رق یسهبصق ( سروت[) . رونلوا هدهاشمو سح

 وق فوتسیرق) .رویدبا لیکشت هلالش رب تشهد كی
 ندن رغآ كغامربا و ہدنفشک یانثا یباق مآ (بمول

 7 «بوروک ی(سووان هدهقوب) نالوا ىك وی كا
 ابنتسسا یتفجهلوا عساو كب كن هعطق ندنکلکویپ

 .یدیشتا ق

 اوز ۹ یا یی ۱ قوروا
 رب هدنبونج یابنم كنتیروهج

 «ساش راو .ردد و ریه لا ایلب ,زارب «بولوا تلایا

 «بولوا مسقنم هخاجتس حوا هلبرلعما زایآوغ و هروبآ
 ۱۲۰۰ لوط .ردیسهیصق ( سانراو) یزک

 تلایارب مساو كب «بولوا هرتمولیک ۱۱۰۰ یضیو
 .رد راو یسلاها ۳۸ ۳۶۰ قحمآ هد هسا

 هک « رد هدة نا رو (0126 )

 ادا ۳ هد ا یاته 3 هب روا

 نایرج یرغوط هقرش لاعش هدعیو هب یبرع ل
 ناتنحرآ رسو ندنایرج كلهزنمو یک ۱۶۰ لو
 هننریکد (هشنام) ءهرکص ندکدع ندننای یراربش ناقو

 . رولوا ب أ

 دنس هیلاع تالادا كن هسن رف ( ( 6

 ا ندا نایرج ندنحا 2 بروا
 (هنایام) ًابونح «سوداولاق ًالاش . ردایص هلی

 «هیرللایا رآول عم هرواو (هروا) عرش هنر

 ٌةحاسم .ردطاو دودحم هل ریکد هشنام شد اب

 ۳۲۷۲۶ ۸ «بولوا هزبمولیک ع برم ۰۰۹۷ یب هيت

 بولوا تدم هتقدلوا یسیضارا .ردراو یا

 تایوبح «هلغفلوا اورا هلا رېن جافر, رکیدو هرو

¬ 

| 

۷ 

 رد وا

 تالوصح یکیعاونا كراء ربسو هویمو ناتکو هعونتم
 ءبولوا قوج ید یاناویحو یرلاعم .رورو

 یکم . رد ر وېش

 «هیحا ۲۲۱ ءاض ٤

 یرلت آ بوسنم هنسنح ایدنامر و
 تلایا بولوا یرهش (نوسنل1)

 . ردیسقنه هب هب دلب اد ۵ ٩

 كنتلایا (هروا) كنهسنارف (۳۲۲۵۵۶) |

 (نوتپا) «بولوا رهشرب نالوا یزکم ]
 هدنسب غ لامش هزغم ولیک ۱۰ 6 كسراب و هدن رانک یر

 «یسیدادعا بتکم < یسلاها ۷

 یسوراپ یسهیک اب تاناس یسناخنک

 وروا

 .ردعفاو

 ءيا راد

 تاج وسنم راسو هشّوح هلیسهنا عنصم ضعب رب و

 كاشیاو یراهشرب اف تاوداو تالآ لوم ندربمدو

HAمن هلینفرعم رلتنوق قاط رب هلبتقو .ردراو  

 :ینروتوا هزادآ ءدزوط لوس

1 
 ۱ سابوروا

 .یدبا رپ
2 

 ۱ سبد جوروا

 . رد ردا رب كوي كس وراب راد نیدلاربخ

 تعحارم هنسهدام « ا وروآ » هلدم

 ۳ هل روپ

 هدعدق ناتو ( ۳۷۲۵۱۵۹ )

 رب نچ ندنجما یربش هنراپسا

 اوروا
e 

 كمالسا نوب رج ناعجث

 بولوا ندنرروهش كا
 لصا نع

 هدنرخاوا یرعه نرق یحزوقط «بولوا لیللدم

 هد رک د 1 هلا یک جاقرب رار هلشدلاربخ یردارپ

 ینب نالوا امرفکح هدسنوتو ؛شقجج هفلناصروق

 بول وا مظعت و تمرح رهظم ہد دنع یک ولم صفح

 یاش رفآ كرد ربدتا تماقا هدلحم مان (یداولا قاح)

 هننازواح درازیونحو كرااویناپسا هدنل-اوس یاش
 .یدرلشمالشاب هک تعاعش رثأم زارا [رح یشراق
 نالوا شقیح هنسالاب ج وا كتوطسو توق تقووا
 یرلقدنارق یشراق هنبرلتل ود اوروآ راسو هرایلایاپسا
 درکد قآ هیراعا طبض رلیک ددعتم و 4 رخ رمز

 بعد اتش رود یابوروآ بوی هن ۳ یرلکین

 طبض ندرللویناپسا یرلتهجوا راسو ریازج
 دقع هلرلن و درک و هننرات ایتس رخ ایاپسا 1

 فناوط بع ضعب ندا باکس را ی

 هذنتلا یسهیاج كنهیامع تلودو با هبلع هن

 . یدرلشغا لیکشت تموکحر هدریازح ق

 دن وک ندایناپسا هدنسپ رجه خرا/ ۷ 6 ی رام نلیر



 د وا

 ندنکیدتبا موجه هلتوقرب كوب (سراموغود)

 ال وئقم رار هلک قعحا یردارب رکید هج رب بح

 یردارب یسهفیظو هدهاجم هد ریکد قاو شغا ثافو

 وروآ هب اشا نیدلاربخ هیلاراشم . ردشلاق هنب دلاربخ

 كنیردارپ یعما (سورابراب) نلیریو ندنفرط رلیلا
 . ردنونظم یفیدلوا طلغ ند (ج وروااباب ) نالوا یبان

 كتو اح یاش را ( ۵

 TN ۳ ۱ وروروا

 ۱۰۰ كن (اسپوروا) «بولوا هبصقرب یک ر كفا

 یلاها ۷۹۸۰و "چو ه دنا ع تونح هزنمولیک

 -و) ترش «( زای ) ًالاش یتلایا وروروا س . ردعماح

 دودحم هلیسهعطق 1 ید ع فا رلثلایا (هبمایاش

 یسیلاهاو هزامولیک ٢ ' یضعو ٤٠۰ لوط «بولوا

 د رزوا مدا یدک ۳۵۶ 4

 ( وروروا وسس ) تولوا كسکوب كب یسیضارا

 یران و وق .ردراو یعاشنرا هرنم ۱۳ كنغاط

 ؛نوتلا «شنموک لت دار ناتلوا ریت (دمال) و

 8 .ردقوح یراندعم یالقو نوشروق

 «بول وا كع د «قفشس» ۵0۵

 1 ا هروروا

 یرپ رب فلکم هلغجآ ینیراوپت كکوک هنسهبارآ كشن
 -وا هب هبارآرب هینپ شاشوق تآ ضا ترد .یدا

 ریوصت هدلاح یفیدل وا شلثروا هللوت رب هجاو شهروت

 ید كنيچ «بونلواروصت هبنب یراقمراب .یدروللوا
 .ید راردبا داقتعا هنغیدلوا ترابع ندن رلشایزوک كنوب

 « قفش» هن هک « ىدا (یوا) یم ا هدندنع رایاتوت

 ۱ . ردکید

 یاغوروا
(Uruguay)هدییونج یاشرمآ  

 تان اراک و
 هب نون برع فا اعت هدنتلابا (دوسود هدناعو ر)

 هاب | ایلیزا رب هددفاسم لیخ ۳ «قرهقآ یرعوط

 E نارا هلی روهج یاغوروا هود و ندتنج رآ

 هثاسم كلهزبم ولک ۱: ۰۰ و «لیکشت یدودح لح

 هدن راوح (س ربآ سن و) EE ناک دا

 اهدو یتغامریا (هنالپال) «كرەشلرب هلرېن (هناراب)

 هیسالط ۱ طیحم رح هلا لیکشت ییجلخ یسغوط

 . رواک ود

 هدیپ وذج یاشیمآ (1180۵۲)1) 1 ۳

 الایش بول وا تب روهج را ی ورډ

۱۰۸۰ 

 ۱ 1 یپسا شعآ E هلیعسا (دنرا) ید لفسا مش

 ۱۳ت زوه ندا برف یلیفلروطاربعا ایلیزارب
 یمالطآ طی رحص یخد قرد لح (هنالپال) هونح
 ا یه یسهیفرش دودحو طاحمو دودحم هلا

 و ییونج ضف ۳۵ ا ۳۰۳ .زدامسم هلا كرو

 . «بولوا دم هدنسهرآ یبرع لوط ٩۱ هلا 0°

 ااو هزنمولیک عب رم ۱۸٩ ۹۲۰ یسهیعطس حاسم
 . لنیلخ هنالبال یزکرم .ردیشک ۵۸۲ ۸۵۸ یس

 ا (ودب و هت وم) ناک هدنلحاسیسالطآ طیع رع هدنلخ دم

 ووا ها لای هروک هتتعسو تکلع ۰ ردبربش

 یسیلاسها .ردقوح یرلاعرمو تنم یسیضارا قم آ
 . یردو همرردصاب «بورلس تاناویح قوح ك

  «هدایپ رواط ۳ یسهفظوم رک اسع .راردبا جارخا

 . «بولوا بکرم ندیجوط یالآ ۲ و یراوس یالآ ه
 رکاسع .ردنکمند رف ۳۲۰۰ هللا طیاض ۲۱ ۹ امج

 ؛ راسراستع ندي ڪڪ ۰ ها یس هیلم

 یسه رګ "هوق .ردراو یرکسع همرادناز هد ۰

 ۲ قراصمو تادراو .ردنرابع ندرواو "۲ ید

 ارل ۲۰۰۰۰۰۰ برش هلیاسح یافع یارل

 ِ ٤۵۰۰ ۰۰۰ یونس تالخدا .روسلوا غلا
 : رب تکلع . ردهدای ز نداربل ۳ اپ رو

FFندنسلم نا وعبم رو نایعا رب هلا روهج  

 | سنو «نکیا هدنلا ا هطخ و .رونلوا هرادا

 1 رضاح نرف و و Ip کح یتلابارب كنت و دخ سرپآ

 1 نالوا شما طبض یسرآ سنو هدشاوا یدالیم

 ف هدنح را ۱۷۲۱ و E هنیلا ل(ساغترا)

 هد ۱۸۲۵ .یدیشمرک هننلآ یسهاج كنايلپزارب

 كنت روهج نیتنجرآ «بودیا لالتخا یشراق هیایلپ زارب
 | لالقتسا هد ۱۸۲۸ و ؛شعا لالقنسا بسک هلیءدراب

 ! هیلخاد تالداج هاکیرب ندتفووا .ردشفلوا قیدصت
 یسبلاها .ردبشعشاغوا هلیتروهج نیتنجرآ هاکو هللا
 را هیلصا لاها «بولوا بوسنم هنتسنح لویاپسا

 , رد هطوین اپسا یناسا .ردرلشمش راق ید

 عقاوءهدنسهطخ هب روس (0۲0۳۱6) ۱ a فا

 ۱: ردبعدق/ مسا ترم ( یضاعر

 (دن را) هلی كواوو هزه ید هدندنع رلب رع مملو
 9 اله وج توقاب «بولوا فو رع» و

 اج «(ساهم) یسالعا
  کهدانهج هیکاطنآ «(یصاع)یطسوا مسق یکهدنراوج
 مس نالوا برق هه هروک



 ۳ هل روپ تعحارم هنسهدام « یصاع »]

 ایا (ایربموا) تنايلاتبا (0۳۲۱0)
 وَسوروا لامش هرتعولیک ٩9 كنامورو هدنتل

لوا هبصق رب هدنسب غ
 «یسلاها ۷ «بو

 تیاغ رلینیا هلثویدممرب یواق نالی, «یماسیلک رب عنصم

 .ردراو یرلیارس روهشم هدنراوحو یسویقرب نیرد

 (هنروا) هک« رد رهن هد هسنا رف(21010) ۱
 كا نا كنم رپش (هیاروم) هدنتلایا

 «قردقآ یرع وط هب ی ونج قرش ادتا فن اعين هدننهح

 هروک ذنتلایا هدعیو ؛ردیالوخد هنتلایا(رآ ول عم هروا)
 هتلایا نالوا انه كره ود یرعوط هلاش هدنلخاد

 رب هل رارپش هبروول «ورد «هرتراشو ؛رولوا لخاد
 كل هزم ول يڪ ۱۸۰ «كرهک ندنحا كل هبصق جو

 دودح كنتلایا (هروا) «هرکص ندک دتا عطق هفایم

 فرط یغاشآ .رولیکود هنغامربا (هنیس) هدنسهیلاش

  ردلاص هتافس راب

 ندنسهیلاع تا اف (Eure) وا

 كابا (هنتیس یغاشآ) الام بولوا
 ) هزاوا ) ارش « هلحاح یه دننصنف كنغامرا هنس و

 «(هروا)و (راول عمهروا) ۳ ؛(هزآوا عمهنیس)و

 ناغآ ندنحاو دودح هل رتلایا ( وداولاق) یخد غا

 أ

۳ 
۱ 

4 

 ا

 ةحاسم . ردامس هلیسا ر
 «بولوا یشک ۳۵۷۸۰۹ یسلاهاو هزنمولیک

 ۔ وا تبنمو زود یسیضارا .ردب بش (وروا) یزکرم
 «ییراریاچ «یالوصح هرناسو هربس «یادغب «بول
 .ردلمم یتعارز و ءقوح یا یرانامرواو یرلاعرم

 وچ یسهیتب تاناوبح راس و نوبوق «ربغیص «تآ

 [هیدوول) صوصا ىلعو هدنرارهش .ردییا یرلسنجو
 | هنر تاشو دغاک هلناج وسن» قوعاب و هخوح هدن ریش

 | یرل_ثاط نف

 یزوول «هروا :تلایا .ردقوحید یرلوص ندعمو

 مسقنم دناضق 5 هلرلعسا یلدا ءیاتر سدوا تن و

 عام ۵ ٩ ۷ یسهرعطس

 دو هينا هلن دعم راهد . . رد د دعتم یرا

 . ردعماح ی هب دلت راد ۷۰ 9 هیحات A «بولوا

)Eure et Loir)هسنارف . 

 وا ندنسهيلامش ٿالابا كب
 ۱ راول عمهروا

۱۰۸۱ 

 *ردک رک هسلوا یرعوط قیقح و كن وای «ندن رک دد 7

 . ردراو ید راندا طررص هدنن روص (دن رع) ها (ع) ۳

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

1 

۱ 

۱ 

1 
۱ 

 د وا

 ابونح «(ءزاوا عه هنیس) ًاقرش «(هروا) ًالامش بول

 (هنروا)و (هنراس) ید اغ غ «(رش عم رآول)و ( راول)

 ا کیا ندا لای رح ندنحاو هد ودحم هل رال ایا

 یسیلاهاو ۷ ء ةحاسم .رداسم هيما

 (هرتراش) یزکرم ؛بولوا یئنک ۷۹

 یبدهیعطس

 ر لزوک ضعب «بولوا زود یسضارا . رد رهش

 ءیادغ هجا ییالوصحم .ردراو ید یرهردو

 یراربغیص .ردرابع ندهویمو بارش ونک «نئک

 هنداعم .ردقوج یخد یرلیرآ هایرلنویوق سونبمو
 9 وە ا هاب رل+اط هیناو یریمد قلعتم

 قلعتم هعیانص .ردراو یرلقا رلیوط صوصحم هنلاعا

 عاونا ندقومایو یرهنانگیلبا هل راهناخ ریمد قوجرب

 «هرراش :تلایاوب .رونلو یرلهشرباف تاج و نم
 هباضق 6 راسا ورو نازون یرد نود وات
 یه دلب رخ 6 ۲۰ و هیحا ۲ «بولوا مسقنم

 ردعماح

 ییس هقفتم 2 هری وسا سر ۱ ۱

 «بولوا یرب درلهیحا ندیا بیکرت
 ارش «(نسن) ندنتهح قرش بوتح (جوغا) الاش

 و (هنر) «(هلاو) ید ابغ ؛(نوزیرع) و (سب رالغ)

 ةحاسم ءهدلاح ینیدلوا دودحم ها راهیح اب (دلاوزبن وا)

 ۱۳ ء یسپل اها و هرتم ولیک عب رم ۱۰۷۲۱ یسدیعطس

 یسیلاها .ردیسهبصق (فروتلآ ) یزکرم .ردیشک

 طاح هلراغاط یبیضارا .ردکلوتقو نان ًالماک
 ندا E هر

 و یعسقرب كن « یلوک راهیحا ترد» .ردا نایرح

 یروا) هلوکوم هلتسانم وب ؛بولوا هدنما كنهیجان

 . رلید ید (یلوک

 ر وهم بو وا یر كيهيحات ترد ندا نایصع

 لوا 2ا یث راق هبایرنسوآ هیجان وب

 .ردشعا روهظ هدنوب (لت مویوک) |

 درز دوا ییدتا قشعت كد واد ترضخ 7

 «قرثلوا ماعا هب هبراحم ندنفرط

 هيلا اتم ک «بولوا وز كن

 ندقدنل وا لتف <

 و و :شعا جوز ىسەح وز د واد ترموح ¢ هرکصر

 بح وم یعرضتو ناغفو دا رد هد دم تدم و قتماد ۵
/ 

 شاب ردق dA ےن وا وفع ها یرط نم «بولؤا

1 
  REىدشمامردلاق .

/ 
/ 



 د وا

 و هدننلایا هتنارتوا كنايلاشا (Oris) ۱ اروا

 هدنفرش هزنم ولک ۳۸ كن رهش(هس راد)

 هردراو یسیلاها ALS «بولوا هبصق ر یسا

 هدنحش را ۳ ۲ ۵ كدالیم دف ابروا ندنسابطا مدق نان وب (0146)

 و ؛شعوط هد ریش (سدراس) ایو هغر كنيل وطانآ
 .ردشعا تافو هدنس هنس ۰

 ه رابسا کسا (۳0۲۷۲۱۵۸6)
 1 ردا داس روا
 هد را 4۷۰ دالبلا لبق یار هلا سیل ۳
 .ردشقا هرا یشراق ھارا ا 7

 یکیدنسیا كغا رارف هج روک ینتوق كنساغنود ناړپا
 هجرت بحاصو ؛شلوا عنام سیلق وسیم «هدلاح

 «هدلاح یکیدتسیا قمروا هسلقوتسیع .بودا تدح

 هلک د « هلکید ییزوس نکل «روا اکب »

 هنب رکسع ناربا بول وا عات هنس دنک سدا دایس روا

 .یدرلشلاچ هیلغ

 سیف وتسیم

eا ۳  
 سوپروا

 هب هطآ نوت هدعب «بوا وا دف مسا كزاغوب نارآ

 نورق . ردطلف ندن و یعسا (زوبغآ) نلیدا قالطا
 » یرب وکه رق » ییعب (تن وب رغن) کوہ راکن رف هداطس و

 لحاس هاب اهطآ هد زاغو و هکنوح ؛یدرلشمرب و ییمات

 یتنقآ زاغوب وب .یدا راو ید یرروکرب هدنسء را

 هلیعوقو رزحو دم عو ر شملوا لصاح ندروفا او

 . رد روهپشم

 دس روا
oe 

 لا كمدق نانوب ( ۲۳۵۲۱۵۱00 ) ۱
 ار

 لوا هس ۸۰ نددالیم . ردشل وب

 ۔وط | (N نیید (یرولوق) مویلا

 هتفنص راناولپ ندا لاغتشا هلشاوک ادا .بوغ

 هفساف ند(ساروغاسقا 1) مکح هدعب ؛شعا لوخد

 .یدیشعا ك ولس هکل یعاش تیام نا هنایصح

 تیام .یدیشل و | لدا هناذاکم و زا و یتقیاسم

 اما هللا صڈ ضعبو هلکل زی د ندنفرط لل 1

 ترهش هد هم زای

 هعفد شا «ب ون) وب هد اق ر هلا (س

 كنارواو ؛شلوا روب هغج اق هب اب ودک ام قرهنلوا

 قوف ندنف رط تم ر هداعلا (سوالخ را ) ) یرادبکح

۱۰۸۹۲ 

۲ 

 هدنامروارپ «هروک هشاور .ردشعا تافو هداییو دک ام

 1 بیس هننافو ‹قرەلي رەي نرزو رطكب وک ج اقرب کر رک

 ۲ ۱ ا ع ديروا .ردلواو
 «شمژسوک تراهمرب كوي هد راد اه ید زای «بودا

۱ 

 هروک هتباور . ردشعا ناب هن ایکح راکفا قوح كىو

 .ردشلجهنل و ی١ ۸ زکلاپ «هدەسيا شمزاب هلاه۸ ٤

 ۱ هک دیروا

 .اجو نسح «بولوا كن (هفروا) یلیک ارت
 رس تیک «هروک ههیانو ریطاسا . رد هروپشم هل

 نابوح رب هدنمسا (سویتسرا) نالوا ش

 یسیدنک <

 ندنفرط رایو (10۲1160)

 نان وا دع یھ دق كا كن ارعش

 یسهحوز

 هشت
 «نکیا هدقجاق «قرهنللوا بیقعت ندنف رط

 ودی هنرخآ یسوزو ؛شقا تافو هلغتوص نالپپ رب

 هایند . «هدهسیا شلمب هلآ ند (نوتولپ) یلکوم ترخآ
 هدا تیاعر هسنطرش یقماقاب هنیزو ردق هبدجم

 .یدیشغا تو دارت سیدنا «ندنکیدم

 | کیدب دروآ

 سویلطب) یتیافو ؛شمراو ه (ساتنیمآ)

 ندنراسسن رب قلد وات رآ ی۶ل ایریلبا

 ردرارادىکح اینودک ام ؛نواوا

 1 (سترزولآ

 «نوعا تعا سالحا ها ق و .هلکغا قشعت

 یر ندنرااغواو ینجوز را ۳۹۹ دالبلالبق
 . ردشم ربدتنا لت

 ام ورق ند یکتا ید هکید روا رب رکید

 یسهحوز 2(سوند رآ بیلف) نالوا یرادکح ایودک
 تموکح همان یبوز كشوکو تدم ر «بولوا

 ناتسیا كنا سالجا 2 یردناسکلا و شم روس

 ll «هد هسیا شا تمواقم ه (سایبعلوا)

 ؛شلوا رب هکنکح ء (شلوپیفمآ ) «قرهنلوا كرت
 9 او پیا رب ء«قاج رب هغ فدک سام واا

 ھن لتف هل رب ندنلآ جوا وب «كرهردن وک ر دز

 BRN ۳۱ دالبلا لبق دةكا فیلکث

  از لب ةد

E E Ori 
 (ز ارو كل هقیشکم ( ۲۱2۵۲۵ ) هراز روا

 اط رب نالوا ییانهو هدتلایا

 ۰ كن ریش (زورفارو) «قرهلوا هدنسقرش بونح

 اه ۰ ۰ «بول وا هبصق رب ہدنب رع هزنم ولک

 ۳ E e ۷۸ :یدیشمروک مظعت و

 د ی و ی رک

۱ 
1 



 1 تن

 روا ۱

 ه زبم ۵ ۲ ٩ ۵ هند ےک لاش كن هبص .ردراو یسل#

 نونو لثیلک هدنفا رطا .رد راو ناکرب هدنعاش را

 . ریلی رردشبتب

 -رش لاش كناتسدنه (0۳1559) اسر وا

 11 كنسەطخ هلاکت عقاو هدنسق ۱

 ال نبزفروک هلاکنب ؛بولوا یرب كلایا ٤ ینیدنلو

 هدنسببغ بونج كنهلاکت سفنو هدنسیبغ لامش
 هبهرفلکنا ینعی یکلسنرپ كچوک ۱۷ تلایا وب .ردعقاو

 -وکح ریلکنا نوتس و یبهیلحم "هریغص تاموکح عبا ۱

 رازبلکنا اربخا هلا قاس چوا نانلوب هدنلا یتم
 اسروا .ردواح یلسنرب ییا شغل وا طبض ندنفرط

 لاش ضرع ۲۲۳۳۲۱۵۲ لا ۸۲ یلیا
۸۶٩ ۷۲۱ ۰۰ ۷ ۲۳۲ iقرش لوظ  

E ۱٩۲ ۷۷۸ یبهیعطس ةحاسم «بولوا دتم  

 .ردیتشک ۵ ۲۰۰ ۰۰۰ یسلاهاو هرم ولیک عبرم
 جاق رب هدنرلفرط حیا «بولوا قلغاط امس یسیضارا _

 هدفا طا را رنو بیره ا

 یداو لزوک هدنسهرآ "رلغاط و یراهووا حساو

 غورزمریغ یمظعا مسق كنسیضارا .ردراو یراریابو
 یوصح داش اب تسنرافرط نالوا غرز وا ۱

 «یدانهم :یرلکویب كا تنراربن .ردجربو قوماپ |

 هرنوب «بولوا یراربن یدنالسو یاراشب «یتهرب
 هدن رلناضیف ید هسیا شلپاب رادس ضع

 لاصا وص یراهووآ ةنابل وب ها
 .زولوا وغ تاعورزم ندقلقاروف ید هعند ضعو
 هالحاوس اضع یند رهخربصاف و یره وطرد ریکد
ِ 

 د ردق هن ره

 هرزوا تیموغ یساوه E بح وقف یراسح

 سایقم ن زاب بولوا ق زایص

 یسیل اها * رلغاط ها یعاشآ ند ۹ نیشیق و کس 3

 رانوبو اروللوا هرادا هلیسهطساو یزهجار یدنک

 زود .رارربو هنتموکح زیلکنا ییعسقرب كنم راتادراو

 ه دن د هبهارب ۳ هرزوا تب رثکا یسیلاها كرار

 نای اس و .ودق و یر و اعم ۱

 تی یش سرقت هد رلن ون «بونل و هبصق ی کلات

 EET ( وایت ) و (هرات داخو نالوا عماج یلاها

 ما هنتموکح نیلکنا ه یغوط ند عوط ,ددیرل

۲ 

 هب داعم .

 / رردع ات هن د هیهارب «بو و هدشلاح یتحو من ۲

 ندک دا رایحا ا اكر هنس دنک یالابا یک هدنس هب وا ۱

۱۸۹۳ 

 | اهر + هرارلا

 د وا

 یرارهش « کلا نااش هرکذ ید كرار نالوا

 هلتعارزو کا e هدرلب وک لاها کا «بولوا

 هح ورا یرلیلاها ابا را رهش روک ذم . ردل وغشم

 ۰ ردربز

 :۲ ٩6۵  (تموکع زکع) قاتق
 ۲۰ ۲۵ (یزک  قاجنس) هروسالاب
 ۲۲ ۵۰ (اذک ) یروپ

 10 °40 هراپاردنک

 ۱۱ ۰ (یزکر م یکسا) رویچاج

 كنسهطا هبد راس (0۳1512900) ) ی
OOیرایلاق )و هدنس. ع لحاس  

 «بول وا هبصق رب هدهفاسم كل هم وایک ۷۸ ند رهش

 باد رګ تراح زار «ینامل ۳ «یسلاها ۰

 . رد راو یارش روپشم و ی”

 |  ( ۱ناو  Eurysthène ) Eلا 5

 هیس ۳ روم روڪ دنګ رات 2

 ندن راشادقرآ ح وا ك (لکره) ندا طبض یس هر زج

 (سلقو ر )نالوا یشادرف ریکیا با و لوا لغوا تكنیرب

 هنت هب راپسا هدنح رات ۱۲۱۱۸۰ الا لبق رارب ها

 ییاوب اعاد هتراپسا رابعا ندع راتواو «راشمروت وا

 سگ راهم تب وکح كنبشک یا نیم كشادرف

 .یدیشغل وا ه رادا هد

(0E (هدننهطخ ریا کسا  
 كه ریا یک 7 | موقروا

 یر د قیای ردا و د واب را ی۶ل ٍ

 5 شش جلوب هدنهح هين ول وآ FI هلاتحاو ریل ات

 ردیعسا كن هبص یکسا

 (Euric,Ëvaric) كیراوا د وخاب
 E هد 9 وتو ها

 - وا ندرارا د> یوق توس و

 «هلبا لتق ی ( كرودوثت) یجنکیا یردارب «بول
 تموکح كد هنح رات ۶ ۸ ند-ذخح ران 2۳۱۱ كل دالیم ۳

 كل ابح ۶ ار تلف بلآ یتسواتسامور . زدشم ر وس

 ECE ا ETA «هرکص |
 ءا ل لوبق یی ره ذم ك (سو رآ) .یدیشعا ط.ص ین دا ۱

| 
۱ 
۱ 
| 

۱ 

 ضعب و «شعیا راهبراحم یلیخ نوجا كتا مشن ینو
 (كرالآ) یلغوا هدننافو .یدیشموق تاماظنو نیناوق
 ردوا مخ ز

 J6) هدهتسنارف (Aurillac) ۱ قالب 1

 بول وا دبیص ر کک كتتلاا « /

/ 



 ز وا

 و عقاو هدنسیقرش بونج هزتمولیک ۵ ۵۵ كسرا
 -الوطو راط یرلفاق وس . ردعماح ییاها ۱۷

 یزهناخغابد هل رادشرباف هلستناد . ردزیع هدهسیا قیش

 . ردقوح یرلهناخراک یبرقابو یمویقوا

 .اعس هیلاطن ۲ (120۲۲۲۱۵0۲)
 قرش تن رهش هیلاطنآاو هدنغ

 هرق »] .ردیبدق مسا كنبربن (وصهرق) ناقآ هدنف رط

 ۱ نودعروا

 1 : هلروب تعحام هتسهدام « وص

 | هلوروا

 (هروقش) «قرلوا هدهطح د رمد ا رد ع

 لامش هزم ولیک ۲ ۰ كنديسمو هدن راس لحاس تب رپ

 كيو یسلاها ۱۸۰۰۰ بولوا هبصق ر هدنسدق رش

 دایناپسا(0۳1210618) هلو را د وخاپ
 و و دنس هبب ونح تهح كن هسنلب هد

 هدنامز رب ع .ردراو ى او عاب قوسح

 - وا روشه هلیکلی او درک كن رە ويم هصق و

 ید ست حانیه كاوذ ضعي ندالع ریهاشم بول

 ۰ ردشغل وب

 «بولوا ندنسا رعش ریهاشم اینالآ (02) ۱ ا
 (خابسنآ ) هدنسیدالیم را ۰

 نا و هردشغا ثافو هد۱ ۷۹و «شغوط هدن رهش

 .ردشمآ هجر (طن ییراثآ ضعي كنسارعش م.دق

 كلاع هدیلامش یاشرمآ (022۲1)

 و زا هوا «سارکت كن دعمت

 الامه پول وا لابج هلساس رب هدنرلت روهجیروسیم
 1 4 قارا لو « و ول هلیغام ربا ی روسیه

 ؛ ردهزنم ولیک Nise لوط .رولوا دتع

 ۱ مانازوا

 و ؛ شع وط هد گاد د تبق (ونیلو) هند 3 رابه جرات

 جاقرب قلعتم دن هیضایر م ولع . ردشم |تافو هد ۷

 ۰ رد راو یرتا ربتعم

 ۱ قرازوا

 ریهاشم كنهسنا رف (02203۳0)

 ۱۱ بولوا ندا ویضایر

 «بوغوط هد ۱۸۲۳ ید مانازوا رب رکید نالوا

 قلعتم هخ را و تایداو «شقا تاقو هد ۳

 ندنسایدا هسنارف (0220۵0۴)

 و «شغوط هد ۱۷۹۵ «بولوا

 ر هب هم ان وب ندهحزسنارف . ردشعا تافو هد۱ ۲

 ونازوا

EEE A ا ۱۰۸ 
 و

  «بولوا ندنرارادمهح راتات قاحاق | كيروا
 ۱ ۷:۳ ندنحرا ۷۰۰ كره ] 2

 کا كنهیسور ؛شمروس تموکح كدهنخم رات
 . ؛شمریدشکد رادکح جاق رب «بودیا متف یتیرلف رط
 با عفر نوتبسب ینلنایتسرخ ندهروک ذم تکلعو

 . ییرارپش كنهیسور هل دصقم كا رش یالسا ند
 . یدیشغا مس هتسارما راتات

 ك ولم یصم ۱ زو
ندنسارما كنسهسک ارچ

 

 . یا ناخ دیزپاب ناطاس «بولوا ۰

 | نالوا عقاو هدنسهرا رصم الا! هیلع تلود هدننامز

 ۔وس «دلغفلوب ییادناموق شاب كن رکسع یصم هدنابراحم

 .یدیشلوا لئان هرلتیبلاف ضعب هدنرلتهج هنطآو هر

 ۰ مرا ٩۰ 6 هلروهظ هد رهلاءا رم
 ِ ن را ا و

 كنلودو .ردشلود رب شمزوتس تموکح هدرلاروا

 هدناربا یرثکا «بولوا ترابعندیشک ٩ یرارادیکح

 «شفل و هده راغ لا هیوفص كولم نروس تموکح
 یسیناب كنلودوب .یدرلشا طبض هلناعفد یناسارخو

 | كب یهاش یلغوا كلا ربا یبا نب ناطلس قادوب
  خیرات هلیرارادقح نروس تنطلس «بولوا نا

 :ردریز هحورب یرلسولح

 ناعاس قادوب نب ناخ كب یماش ٩ .۹
 1۹۹ كب یهاش نب ناخ مجرک ۽
 ۳۹ ناخ مجرک نب ناخ دیعس وا ۳

 ٩۳۹ قادوب نب ناطلس دوم نب ناخ دیبع ۽
 ۹:5 / مجرک نب ناخ هللادبع ه

 ۹:۷ ۱ مجرک نب ناخ فيطللا دبع ٩

 )ءا روام ترهل وا ندنما وفا كل رب 1

 کر و نکس 1 ۱ راکب زوا
 ِ ندنسالیتسا لراسور «بولوا یوق لئوق لا كن

 هدنرلفرط رثکا كنهتروکذم كلام لوا
 «اروام یرانطو لصا .رلیدبا بوسنف هموق وب رلناخ
 ؛ «بولوا یتهج قرش كرزخ رحم ینعی ربا
 هنب رلف ینونحقرش كنهیسور و لامشو ںرغ كر وک ذم

 «بواوا بوسنم هنتیسنج كر رلنوب .ردراشل اب ردق
  یر/ندهنوا هل ری ارا ءندن رقدل وا ید بهذلا نس

 . رد راشکه) وب هدناص ام

 نروس



a 
4 

 د ۱ لر
۰ ۰ ۱ 

E fبولواندنسارعش سیون هعجاف ۱ » 
 «هلکرب ینلوب دیلقت یرلقدلوا شعا كولس كنبراقلس

 .زای هلاهو رلدعجاف قوچ ربو «شهچآ رفیچ رب کی
 «شعوط هدنب رق (راو) ه دن ران ۷ ۷۱۷ ۳۹

 . ردشعا تافو هد ۱۸۱و

 (من) «بولوا هبصقرب یزکر م اضق ۱ سرد روا
 یییاها ۵ ۵۰۰ و عقاو هدنلامش هزنمولک ۲ ٤ كنب رهش

 یعای نوتیزو بارش و یرهشرباف كیا .ردعماج
 .زدراو الوضع

 ۱ دا

 ینیدلوا قوح یرهجابو غابو یسهراج هایم «بول
 .ردروک ذم هددب رخ تیک:

aننغامعس اشتنم هدنتنالو نأ  
 لاش كناضق و هدنساضق یرکم ۱ لمددد

  .رددیحارب هدنتهج قرش

 هد رپشا ءاروام (دنخزوا دوخای)

 تی وکساع دلا نواز ِ ۳9
 ۷ ها هجرژرز

 هدنسبب ع بونج هزنمولک ۱۲ كنسارجم یر جرو
 . رد هبصق كح وکر عقاو

 ۱ 1 ك

 ناب دف ق کا
 -هلصف (قسوولیاض) نالوا هدلحاس «بولوآ هلکساو
 هدنترسو ورم هللوا طور هلیلو ربمدرپ هنس

 ۱۸۸5 هبصقوب .ردیسأر كنطخ لو ربمد ندیک

 ؛ ردشفلوا سیسأت ندنفرط رلسور هدنسیدالیم خیرا
 اروط كندطآ .ردبکرم ندسورو كرت و لنارب|یسیلاها
 | /یسضارا بولوا هزنمولک ۱ کلا عو ۰

 ۱ EE ندموق ی راص

 یصنلاوا ریبک ربتها)

 كنتل ود ین ورققآ (كنسح ۱ نسح نوروا

  (Ozerow)روبشمكا كنەيسور |

 | هدنلایا (دراغ) كنهسنارف (078$)

۱۰۸۹6۵ 
1 

  هدنس رجه حخرا ۸۷۱ «بولوا یرادمکح دویب كا

 ؛؟شکع هرادتا مقوم هدرکب راید

 ۔ادمکح لنویق هرق هنس یس را «هلفلوا تاذرب ردمو

 كکنلروع هرکص هنسر و «ییاز هاشناهح یر

 سراف و نیقارع «هلکعا لتق ییازرم دیعسوبا یدینح

۳ 

 روسح و

۱ 

 ز یا

 تلودرب ویب كره ربتکهلا یرلتهجوا راسو نامرکو
 ید یناتسجرکو «ذاخحما تبا ینیرهش زیربو «لیکشت

 یزانلاو حفلا وبا هدرا ۸۷۷ .یدیشقا حف
 تارح هه راح هل رلتح یا ناخ دمت ناطلس

 نایصع هدهرصواو ؛شلوا ناثیرپو بواغم «بودیا

 «قرهلآ هنتعاطا راد رخ ٌوم یرلیح رک نالوا شعا
 هی ات ۷۸۲۰ .یدیشتا برو اک یا کک
 وا ىلغوا ید .ردنوفدم هدزیربت .بودا تافو

 تقو یییخ یرلنوروت هلیسکیا ندرلنو بول

 اربعا نوزیرط هجرت بحاص .ردرلشهروس تموکح

 . یدیشعا جوزت ینیریق ك (سونموق دواد) یروط

۰ 2 / 5 ۱ : 

 و |یدروک نوزوا

 تن رم تک زا بولوا هبصقر یرکم اضق

 بونج هزنمولک 4۸ كنهنرداو هدنراسپ لحاس
 ناطلس هدرزوآ یری هک زا رو هاتف

 نوزوا شلردبای ندنفرط یرلتمضح ینا ناخ دارم

 كنو ید هبصق هک «ردراو یربوک رب تم تیاغو
 هدنسیشراق لو ریمد لیا مور . ردشفلاو هیعش هلیسا

 هکدنک هبصق و «هلغفلوب یخد نقوم هداروا «بوگع
 از ۰۰۰. یسلاها .رد هدکعا تیها تنک

 مود یروصقو مالسا یبظعا مسق «بولوا هدنراهدار

 لامش یساضق E هدشررب .ردراغلبو

 .اصق هق وتعد و هص وح كنغاعنسهن ردا هن ندنتهح رع

 دودح هلیساضق وليف وص یخد كنغاجنس جاغآ هددو هلرا

 بونج .ردشلریآ هلیوص هنکرا ندرلاضق و «بولوا
 مربع .تنغانتس ضا روقکت دما نیعهخ قیر
 (ےمسق یییضارا .رد دودح هاب رلاضق هرقلعم و لوب

 وا ید یریداوو هووا لزوک هد هسا قلغاط

 تت ك E اورا هدهاب او هنکرا بول
 راما هت قیرباو هطآ یلاچ اضقو . ردرادلوصحمو

 . ردعماج یه رق 51 و هیحات جوا هل |

(Ouse)ردیعما درب حوا هد هزنلک زا : 

 «بولوا هدنفلتنوق ( قروب ) یسیحرب

 هنېرېن (ربموه) هرکص ندنایرج كلهزنمولیک ۰
 فورعم دلیمسا « هزوا لوی » یسیعنکیا --. رولیکاود

 ۲۵۰ هلا هدنعلتوف ( نوتیمات رو ) «بولوا

 | هزوا



 د وا

btبصام هش رک د لاش هرکی ص نداپر >  

 هاما » هزوا كحو « یسیهح وا ڪڪ .رولوا

 .روایکود

 هدنس هطا هبد راس (021611) 1 یر ازوا

 هزنمولیک ٤ ٤ كنب رهش (یراساس)
 «بولوا هبصق رب یرک سم اضق هدنسفرش بونح

 . رد راو یسلاها ۷۰۰۰

 لا درلبرصم یکسا (091115)

 سعش بول وا یرادوبعم كوي

 نوکت ك دیک 9 دح اع

 ) نالوا

 .یدیشقا دیلو ی (سوروه)و
 (سونآ)

 یناید سر زوا ایل شل هباید تیرفع ر هدنسا

 سر زوا
 .یدنا هنانک ندلینو

 د_ةع هل (سیزب یشاد رق رق ریکیا «بودا

 جاود زا (هتف)

 اب وک جد ندنسسانم 4لا یرب 7 هو دنا

 هفرش «هرزوا تا تا هل راعم و عیانصو ٹکر

 ردقهدنه او یرجا رع «بودا تحایسرب یغوط

 «هدنند وع ه سهم «هرگص ندک دتا متف یارب 0

 شمراتروق یتسیدنک (سیزیا) یسهجوزو ؛شفلوا
 ول «بوسک هب هح راب ۱ تک وقت «هدهسا

 و سیزیاو شا مسش دنکلام سوره یردح راب

 یر ههدهسیا شعا ن درود «بولو ید ۱۳۳ ك رلهح راب

 هر زوک وا رب , كنح ور كنب راد وعم ون رلیمصم .شمامدل وب

 دایعسا از «ندن رک دشا داقتعا هنکی دنا لولح

 .یدراردا ثتدابع ید هزوکو ا ر

 و ( ۱ وعزوا هدنلابا (هنوقنا) كنايل انا ۵ ۳

 یربن (هوزوم) «بول وا هبصق ر

 عقاو هد دام كل هرم ولیک ۱ ۵ ندهن وقنآو هد رزوا

 و یساشسلک رب مت . ردعماج ییاها ۱:۱ گرو یو

 ۰ ردراو یس هقینع او || قوح

 ۳۷۱8686 ) سوپحوا دوخا |

 «بولوا ندنو وغ ( ۵ ER 1 00017 نلدژ

 ك (ناینیتنلا و) یا «نکیا یتاک۵ (تساغو رآ )تن وق

 ندنف رط سودوی ه دنح ران 4۹ 4 كاالم «هددسا

 د ردشخ وا لتف ؛ب ول وا بت واغم

(St i OR۲  
 روا

1°۸1 

 2 تلودو «شم رک هنتمدخ كابرس وآ

 ۱ زراذنج لات اوو :شلوا یسوپقسپ جائراق هدنسید
 ۵ (قودکنال) هدنحش رات ۵۰۵ «قرهللوابیقعت ندنف رط

 هد كيحرفا زوع .ردضشقا تافو هدنزتسانم ر

 2 و قلعتم هب هند روما رووا ارا
 .ردراو ى ضعب

(Eugène) 8 |تردرب ز هحور هما وب  

 ۳ راه یاب كرو

 1 7 ؛بودیا قلا كده رات ٤ یسح رب

 رو هدئس ۳۷ كس وتسغا . ردشل وا لخاد هنس وه رص

 ِ 7 نور نو قیمت یاحا اهر یا

 .یدیشف وا بیقلت يبق »¢ یرد كیارقف « هلیتیس

1 
 داد هتک رات ۱۱۰۳ ندنح را ۱۱۰ یسعحوا

 درط ندامور ندنفرط دو رآ یلایثرب «بودا قلاباپ

 ۰ -وط هدهسنارفو اینالآ «ایلاتا تقو قوحرب «هلغملوا
 3 «بودا E ییاحور سلجم رب هدس رابو

 ۲ ید یسهراخ بیا لها یعکبا هلیاشودت
 . ردشل وا باس هعاشا

 ك دهن راد ۱ ۷ ندنخح رات 9 یسرخ دود

 شامدیا دیح وت ییرابه ذم نیئالو مورو ؛شقا قلب
 مولع .ردشمتا ماود تقوزآ كپ داحا وب «هدهسیا
 :یدشعا سیسأت بتکمرب نوهلیصح انا كن ونف و

Le E N۲ او یه زا نژوا  

 9 ها نار سا نع «بولوا ندن رلنادنام

 «ندنکیدقسپ كعا مادکسا یتسیدنکی یول ىج د رد نوا

 ار ڪا «بودا هب راسحم هوو د چاق ر لا هب

 «بوغوط هدس راب 2 ۸ .یدیشل وا هد ۷۳

 . جد ی را ضعب راد ههیسایس روما .ردشغا تافو

 . ردراو

 |هژ وا
 رب «بپول وا

 ۱ اعرو هلیکلتتم كنسیضارا . ردقحع ةنعلايا (هنروا)

 .رد رومشم هلیکللزوک كنب راریاچو

 - رب کسا ك هسنارف (۸۱۷۵0)

 د و (وداوااق) 7



 كسا كب ناسح) ثبات ن سوا شب نت سا و
 «دلاخ نسوا «یراصنا بش وح ن سوا «(یردارب 1

 سوا نسوا «یراصنا یلوخ نسوا «مادخ نسوا ۱
 دیعس نسوا هدعس نب سوا «یراصنا دا ی

 یراضنا تسال نب سوا 0 نوا او
 ره نب هلادبع نب سوا an سوا «(نعاشس) "

 فوع ن سوا «یراصنا هجا ع ن سوا ى

 ریعم نن سوا «یارلا نب سوا «یظیق نب سوا نقل
 .راردند ها (یهانبتلاسر باتج نذژم)

 .دعتخ كلام هداشرمآ (05286) اوا

 رې رپ هدنت ر وهج (یروسیم) كن 1
 قش :هلاعب هدیلاش ضرع ۲۱ ۶ بولو ق

 3۸۰ «درهدیا نایرخ یرعوط هقرش هدع و «لات

 هدنبرق ( نوسرفج ) .هرکص ندنایرج كلهزتمولبک
 كهعتم كلام س . رولیکود هتغامرا ( یروسم)۲

 رهنوب تلایا رب نالوا مبات هنتیروہج (ساسناقرآ)

 ندنسیلصا لاها تكناقرمآ =. ردامس ءلیسا _

 یند موقرب نالوا نک اس هدنفارطا كرم وب «بولوا
 و روسج تیاغ یدارفا «بولوا ینورعم ها وب

 ابوروا «نکیا موق رب ویب هلسیتفو «هافلوا رواکنج "
 ندنافلت یرلکدربو هدراهبرام نالوا عقاو هایرارجاهمم
 نام یرلنالاق .ردشغا هنیراهدار ۷۰۰۰ یراددع |

 . رد راشمالشاب هكا |

DS ESTAS COS 1 
 دوس ۵ ۳

 نانو رهش رب ا ییرع بونج كنسەرب

oles 0ردراو یسل اها . 

 .اسق یهدنیطسلف «بولوا ندنس ۱ بسوا

 هدنحرا ۲۷۰ كدالیم « یدا یو هر

 هم دنند روماو ؛شخا تافو هد ۳۳۷ وا٤ شغوط

 رب رکید هلعما وب --.ردشم زاپ بانک جاقر قلعتم
 - زا یرب هلج زا بولک ید سوپقسپ روهن چاق
 كناب زآ هل ید | وا یسویقسب هیایطنطسف و یلدیم

 . ردشعا ما "زملا ییهذ»

/ 
/ 

 ۱ الع یامدق كرلنایتس رخ (12۷05۵10)

 ۱ ٣

 س وا ۱۸۷ سو
 اھم نشی هدتیلهاج مایا ۱ ن سوا رعش) روغا ل سوا 3 مرا ۷ سوا وا ۷3

 - وا ندرع یارعش ریه ) ۰ ۰ سوا ن سوا ( یردب كنشوطاوذ س 3

 .ارقا كريهزو دا .ردوسنم هنموق مک یب بول

 هسوا هغبا هروک هنتاور كنيعصا «بولوا ندنن

 .ردراو ییاعحر هربهز كسوا «یدهسیا چم

 : ردندهلحوا تیب وش «بولوا قوچ یراعشا

 ةضيرح اياطعلاب اتم ضرالا یرت
 مح غمجب انم ةلضعم

 | دلاخ ی سوا

 یک كوا یخدوبو یرص

(Oust) ۱یر (نلیو) هددسنارف  
 یسارم «بولوا یاچ رب ندب راعباد

 ۰ ردهدنل وط ه زيم ۱۰۰

 -وا ندنساما كيط هلیبق
 اتم كس اط ماخ «ب ول

 روهشم دلم کو د وح

 شا

  (Ue)ر هدایساقفاق 9

 اقیح رواکنح ۱۰ ۰۰۰ اب رفت رگ

 یرلقدل آ ندنفرط یتموکح هیسور رلنوب «بولیهر
 راس ینتامنمو قازرا سور یشراق هناصصخم طاغلیلر 

 رز ردفلکم هللا هظفاحم ندنضرعت .

 ۔ایٹسرح (9 1۳۱1502 116) س تنس

 ی
 كنايرآ یس وپقسپ هبکاطنآ هدنلئا وا یدالیم نرق
 ندنفرط یرلعا كنو ندنخدنلو یراق هنیهذم

 روب هدنس ۱ ۰ كنيحشرفا زوغ .یدیشفلوا نو لزرع
 (تاتسوا لهینیطنط_سق) ج :رونل وا ارحا یسط

 ویقسب كينالس هدیدالیم نرق یحندب ید یر هدنسا
 ۰ شقارب ر را ضعي رب اد هب هی ات وب تایدا «بولوا یس

 ۱ تسوا

 . یدیا

 . ردشعا حرش ییراآ كس وربع وا روهشو

(St Eustache) — iw 
 «بول واندنسهرعا ك رلنايتس رخ ۱ شاتسوا

 .دنخ رات ۱۳۰ كدالیم «نوهکیدتبا لوبق ینلنایتسر /
 ندنفرط نایردآ هدامور رار هلیلغوا ییاو هلیسب راث

 یسیطرو ۱ . ردشفلوا لا

 .رونلوا ۳

 | ش اتسوا |

 هدن رلخح ران ۱۰ ۰ . ردشعا فک رلنقیقح نوچ

 ریهاشم كنايلاتبا (۳0۵۱۵0۵)

 قلعتم دح ین بول و ۱ ندنسابطا



 س وا
 (ون روس ناس) هدن راوح هنوقنآ

 ؛شمتوط ہدنس هبصو

 .ودشتا تافو هد ۱ ۵۷و

(Osterode)هرووناه هداینالآ . 

 و هدنلابا (عاپس دلها ك

 هدنسببرع بونج هزتمولیک ۱۰ كنب بش (لاتسٌوالق)

 . ردعماج یییاها ۰۰۰۰و عقاو

 ۱ هدورتسوا

Ostrog ۱ایتیلوو) كتهیس  

 E 0 ۱ عورتسوا
 ۸۰۰ ۰ و عقاو هدنسبغ لامش هزمولیک ۱۷ ه داریم

 كل هود كوي ر عبا هباتسهل هلینقو . ردعماج ییاها

 .یدبا یزکرم
)0strogoths(قرمش» نع  

 هداطسونورق .« یرلتوغ

 هنب رفرط قرش كنا ور وآ كنم وق (توغ) ندا روهظ

 كنهروکذم ٌهعطق . ردسا نلیریو هنب رانالوا ی وی

 برع# ینعی (توغیزپ و) هرلن دا الیتسا ینیرلف رط برع

 «بوردشیکد رب هللاعفد رلتوو .ردشانید « یرلتوغ

 ندننافو كن (البنآ) نالوا شا مار ینیرلیدنک تار

 «هلیطرش كا هظفاحم یشراق هرلنامرح یهبوط هرکص

 جو هیرص هنیرایدنک ندنفرط یرروطاربعا قرش

 هدنح رات 2۸۰ درام .یدیشل رو یرلتهح ناتسر

 «قرهنلوآ قوس ندنفرط (قیر ودولت) نالوا یرلسی ر

 تلود رب نلیهلوا رادیاب هنس ٩۰ ,هلطبض ییایلاتبا

 ناتسراجو ایامور هیرص ءهنسو كرمدنا لیکشت

 یتسهچ راب رب تكهسنارفو ییایلچس هی راتهج
 ید «هرکص ندشرودوثت نکل .یدراشلآ هنب رالیتسا

 نع ید

 جاق رب یرلقد-ل وا راجود «ب ون وط زو دل رایمضا و

 نوتس یرلتل ود هدنګ راد oo «هرکص ندتس والغم

 یررادسکح درلتوغورتسوا . رد رلشلوا ناشر و

 : ردیآ هجو رب یرلسولج جیراتو

 (ه دننه>ح ناتسراحمو هس رص یہ اس وناب)

 ريمالاو
 1۷۵ یا ۳ ربع دیو

 ۱ دیمدوگٹ

 0¥ قی رودوت

 (هداللاتا

2F قیرودوگت 

oقیرالاتآ ٦ 

۱۰۸۹۸ 

 تادوثتو نوسلاعآ

 تادوگت

 بو
 دل ایدلیا

 قیرارا

 الی و
 سایت

ox 

oor dl oor 

irs |1 كج وسا ( 09۲۲080/۲6 )  
5 7 ۷ 

TTردهتلایا رب کسا ) « . 

 (هضول) هدناتسېل (05۱۳۵۲)

 E كتر هنمولو هدست ایا

 هبصق رب یزکرم اضق هدنسیبغ بودنج هرتمولیک

 كتنساضق هوس .ردراو یسیلاها ۷۰۰ ۰ «بولوا

 یسلاهاو هزنمولیک عبرم ۱۹۲۵ یسهیعطس هحاسم

 ۱ زر دیش ۰

 ۱ وورتسوا

 تیالو كردالس ۵ ُ

 تر یا هدف
 ٩ كکیالس «بولوا هبصق رب یکم هیحات عبا

 هزنمولیک ۱۷ كنهنیدوو «هدنسیلامش برخ هزم ولیک

 «هدنسرفرش بونج هزنمولک ۵ ۰ كزتسانمو هدننع

 ۲۰۰۰ یسیلاها .ردعقاو هذن رانکكاوک نالوا اتله

 .ردیکیم ندزاغلپو مالسا «بولوا هدن رهدار یک

 رب هدنرزوا كن هطآ كحوک رب هدنسیش راق كت هبصق

 هروک هنشاور كن هیلحم لاها «بونل و فیرش عاج

 ه دود نیا شخلوب هدنقا رطا كعماج و هبصق هلیتف و ۱

 قارطا .ردورنم ۶۸ قع هدنلحم نرد لا |

 .شعا نوعا وص ہک س نده رق ۱٤ یسەیحا س کک

 .رداوغشم هلتعارز یسلاها بول وا

 - وب) كيهیس ورپ (09۲9۷۲0)

 كنيرېش نزویو هدنتلاپا (نز
 هبصق رب عقاو و دنسق رش بواح هزمولک ۷۰

 ۱ هوورتسوا

 مسق كرانوب هک یدراو یسلاها ٩۱۰۵ بولوا

 / . ردید وړ یرادقم 79 لبل یمطعا

 عبا ی هنبد e ۱ لوک هوورتسوا

 ندیبرع لاونج «بولوا لوک رهدنسهیحات هووزتسوا

 ۲ یمظعا ضعو ۱۵ لوط نالوا ه قرش لامش
 ؟بولوا هدنعافترا هزم ۱ 6 یاس . ارد هزم ولیک

 هل رلغ

/ 

 / .ردقوب یغایآ رب چه كلوک «هدلاح ییدلکود



 س وا

 اضق هدهنس و E ۱ وو وا

 بولوا هبصق رب یزک سم راس

 ۔ ارم هنسودام « فقو»] . ردفورعم هلک د (فقو) "

 [ .هلروپ تعح |

N) ( ۰اک هددعقجم كلام  
 «بولوا ربش رب یزف م كنتیر وهج ۱ و

 ندننصنم ك رموو هدن راسي لحاس كنب ر (ودارولوق) 7

 ییلاها NO Vee عقاو هدب راق وب هرم ولیک ۲۰۰

 . ردعماج 3

 .دنالف ییرع كنهقیملب (05۱6008)
 هدنلاقب ید لاو هدنتلایا هر 1

 اسر «یسل اها ۱۷ ۰۰۰ بول وا هلکساو ریش ارت و

 لو رەد «یتسایمداقآ مس «یتکم هد رحم «یسهن 1

 «یودح رب 3

 یردهش راف هریاسو یٌعای نوتز «هلتاد «یرلماج 1

 .ردراو "

Ost۔ولیک ۱٩ كنامور هدای ۳۳ |اتسوا كنام  ایل اتا  
 E SPE ج :

 Ro ۶ 5 هل حد و بول وا روش رب یکسا هدرصنم

 ۰ ردهدقفل وب هل رق رب عماج یییل اھا روم هلع»ا وب هدر

 ۔رط رلبرع قلەرآ رب هدننامز هیمالما تاحوتف ریش وب ۱

 .یدیشفل وا حف ندنف

 دی ی ا 2 | وا هلا س تهح كنا رییس Ostiaks ما

 د ودعم ندنماوقاراتات و نک اسهدنس ۰

 | هدنتسوا

 رک د 4 یسیهام كص < یه رح تراحم

 تن لر توغرو و یسکی «ب وا بول وا موق ر "

 هل ریدنک ی رک دنا ریبعت «تروب) هدنفارطا یرلیصنم ۲

 هلقیلاب هچلشاو «رارینبراب هدراهیخ عون رب صوصحم "
 یرلیروس ندنسنح نیغص نانید «نر» «بونلسپ ۳
 .رارریو كروک هدنماقم کرو ههیسور .ردراو ید

Used ( ) هدنسیش راق للحاس یارو ۱ مودسوا قیطلاپ طلاب 

  ۲ ریکد

 تنسهطآ (نل وو)و هدنن رق كنبصنم یعامربا (ردوا)

 ۵۰ لوط .ردعات ههیسورپ «بولوا هطآ رپ هدننع

 یسیلاها ۶ «بولوا هژیم ولیک ۲۲ یو ۱

 .ردراو |

 .ردعماج ییاها ۱۵۰۰ بول وا هدنسبب |

(Osques) | « ۱ :اها سا كا كنايلاتنا - 

 (دی اپماق) ۱ سس و
 نیئال درک یتاسل كرن وب .رایدیا نک اس هدنسةطح

 «بو) وا موق ۳ ندا

۱۰۸۹ 2 
 كوالا ؛يواوا لق ن زنا یو وا درو
 باسل قادژانرآ یکسا یمب (ایرفلیا) هروک هنناقیفح
 ماوقا كم و5 و هيلع هان .یدنا راو یاشمو تسسانم

 قلدوانرآو «شفلوب ندنسسایلماف (سالپ) كەينايرآ
 رانو .ردققحم ینیدلوا شمع هیابلاتبا ندنراف رط

 هنن رايدننڪ «بوتلی رلپا یییرلتاسیدا لوا ندرلنیال
 .یدیا راو یراهکعذم اطر لزوک كب ضوصحم

 ج وسا (0568۲ 1۳) بس £

N 
 نوا ا تافو هد ۱۸۵۰و «شعوط هدنح رات

 شلدا سالجا هنت ج وسا هلیما لراش یجدرد

 لغوا كنلارنج زسنارف رب هدنمسا (تودانرب) نالوا
 میانصو ؛شلوا فلخ هنیردپ هد ٤ بول وا

 لیدمعت كنياوقو تاماظن هلیسیقر كیدعفات روما و

 لواندنس ولح هع .ردشخا راتمدخ لیخ هتحالصاو
 فلأترات | ضعب هدنقح یراهماننوناق ارحو هیعوع یر
 .یدشعا رشن و

 نر عملا نوا )65 ۳

 71 3 هدر ۳ ۳ ۱ قوعسوا
 قاطرب شا اجلا هنایبسوآ و رارف ندرلتهح هنسوبو
 رلت وب هک دما نلیرو هنتک رش رانایتس رخ یرسرس

 | یسیلاها هباععكام تقو لیخر هلقلناص ر وق

 ریمدن و رهق هدنسب دالیم حرا ۷۹۰۹ ةرکص ندک دا

 .ردراشغلوا

 ک5 قلا (OEse1) لس 1
 عقاو E یزفر وک (ایوویل)و

 هزنمولیک ۵۰ یضرعو ٩۰ لوط «بولوا یسهطارب

 (ع روبست را ) یزکر م .رديقك ٠ + ٤٠١ ىسلاهاو
 قلعتم هنایوبح راسو ناتک تارا را

 هدندنع رلیلانوویل کسا هطآ وب .ردراو ینالوصحم
 هح وسا هدعب «نکیا كن هقراعاد هلیتد و بول وا س دقم ۱

 .ردشغلوا طہض

 نر اتسوا

 کو ی رب 9 0 ه زام ولیک ۱۳۰ كنورو

eکس هد ی  

 «یییلعلاراد «یسیلاها NN eS «بولوا عقاو 9

 .دش رافهراس و دغاک «نوتوت «هفوج «زب «یسهاهنک

14۹ 



 دا
 تس ؛ردراو یسهقیثعرات آ ضع هلاق ندرلیلامور «یر

 اقرش «هلیلابا (ےروآ) الاش یتلابا كریانسوا
 هیس ورپ سفن ًابونح «هلیفلهقود كلوي (غ رویدلوا)

 ۱۸.۰۵۰ ۰۰۰ «بوا وا طاحم و د ودحم هلکنلف یخ دابرع فسا

 یمقرب و كيل وتو ر ك رلت و هک ءردراو یسیئاها

 یسیلاها «بولوا تنه ٤ یس ضا را

 یک

 .ردناتستورب

 ندعم .راربنیک هلکلهلع هدکنلف یرثکا «هلغلوا ربقف

 .ردقوح یزوطو یروک
 ۳۹ ۰ 1 ی

 و روت (8* 050۵11) س تنس |

 رخ «پولوا یرادبکح دنالربم دلاوسوا
 اک هدنس دزلیم حیران 1۶ ۲ و :شآ لوبق ینلن ایتس

 تی رب ساتاد رد یا تافو الوتقم 0

 تاج ِِ 1 ظا 9 ا را

 ۔اکح ايحوقسا س . . روت وا ار >ا یسیط روب 8 ۱

 نوا «بول وا اهد تاذ 7 هدنببا (ذلاوس و ۱ ندنس

 اب هدد اليم نرف یک 2 و

 ون كنەعم كلام (05۱7660), |
 <وس

 نالوایانمه هدنتروهج قروب ] *

 نالوا یان هنپ «بولوا رهش رپ یزک م كتلایا
 (هقس وا)و هدلحم ییدلک ود و

۲ ۵ ۰ 4 

 « ردشم اشا

 و رات وا) لار

 . ردعقاو .هدن ىع هزنمولیک ۱۸۲ كن رهش

 .ربمد «یرل هباخیقحب «یرهش رباف قوما «یسیلاها

 زا وا ااو یا
)0ssuna( ۱ 7یم) هوس كنایایسا  

O OR O 
  ۸۰«بولوا دیصق رب عفا و هدنس ونح قرش هزنم ولیک

  ۰ضعپ هلاق ندشامز رلیلامور «یبیلاها
 .ردراو ییالوصح نوتزو بارشو یسقیتع راثآ

 دا راو ید ۳ اد هليتقو

(Ossian 

۳7 N ۳۹ ۳ ال درس 

 راجود ا ضع هح اب اع و ؛شعا د راج هل رلیل

 هدنغل رایتخا «دلکا باغ جد یسه» رو «قردل وا

 ۔اصم هلیسهعقاو تابرام «بولیکح هنن رلغاط ایح وقسا

 وا لستم هلا ۳ یر ا ینردلوا شل: وس راد هند

 یییصع كس راعشا نالوا لر ال (قیلناغ) .ید رول

 . ردیقاب مولا

 یلوپف ترد و رو وا ا تردو طاع هلروس هد هناغ رد

۷۱۰۹۰. 

 ٠ كنالع ربهاشم ضعي «بولوا ریش رب

 ۳ را ره 1 یشیدلوا شال نطو

 رهش رب نالوا یزکرم كنتلایا (سرز) |

  كتسرا و هدنن غ هزبم ولک 1 ك (زول و) «بول وا

Fito:ردعقاو هدنس ع بونج هرتمولک ۳ . 

 «یسل اها
 ۰ ردراو

 | س أاط وا

 . ردشغا نایرح هدیداو وب یسهعقو نینح

 ۱ هدیاغوا

 1 مق كرلن و هک «ردراو یسلاما نویلم ٥ بول وا

 ظعا

 .ردهدنعافن را هزام

 سو
 [.هلبروب تمجارم هنن ر ەداه هراسو

)A e 1(رسهیوت ااا كنەنارف  

 ای وقفو بارش رومتەو یسیدادعا بتکم

 E تقو وا 0

 ۱۳ ید سو ياش رذآ (0ع2002)

 ۱ یروتقیو)و + هدنتلآ e لمح

 یندیرارکید «بودا لوبق یالسا ند ازیخا 2

 . هلی (هاوتیک) هدنتهح بص كتکلعو .راردهدکعا

 . 4۰۰۰ یرهورذ ضعب كلوب «بولوا دتم یلابح

 ۱ سوتسغ وا ی و تسغوآ

۱ 
4 

 . «غروپسغوآ»] هریاسو

 ( Ugotschوا ىلاي رب كناتس را - ۱

 لاش چو وا
REهدلاح ینیدل وا د و دحم اا سو رام » 

 ٤۸۰۰۰ یسلاهاو هزنموایک ۰ یضرعو ٤٥ یلوط

 . ردیس هبصق (سولوسیبان) یزکرم «ردیشک

 ۳ a 3 ناخ زوغوا
 هرو تاور ؛پول وا

 ك ردیا طبض ییاتسکرت «هلبا لت یناخهرق نالوا یردب

 ۱ هلا جا ررب قوج رو A تموکح تدم رب

 «ناخ نوک هدنتافو رص نرکد تبا عیس وب ییکلام

 ناخ زیک د وناخ غاط «ناخ لوک «ناخ زیدلب «ناخ یآ

 یحوا كابا كراون .ردشقارب دالوا یتلآ هاب رلیما
 رکید و « ی هیفرش كلاع نداکلوا یشیدقارب كنب راردب

 ندنربره / بولآ هنیرلهصح ییهب رغ كلام ییغوا حوا

 یورو ۲ ء تكياخ زوغوا هلکمک هايد دال وا ت

 تاو ٤ یدل و مسقنم كن سنح ااو كرت

 1 ندنلفوا حب وا نالاق هده ع كلام . رد رلشل وایدادحا

 | كرلیفوعلس ناخزریکد «لشنادناخ زوغوا ناخ عاط

 (راغاس) وب «(۵ رب)

¥ 2 



 یدیشج درلیاربا ناخ زوغوا . ردن و هدننا نوباسن

 .ردکرک هل وا موهوم صخش رب یکیکره كراپانویو
 رب هدي و ی هدیطس اش رفا ( 0 7

 نفع

 هدب راوح یزفروک (ترازب با لب ارح هب ع ندقرش

 . رولیکود هبیسالطا طيح رح

 ناتسز ها هدنغاهس ناتسزال كنتال ۱
 را ۱

 كەر نالوا اول سو هدنقرش هرم ل ۰ تكنوزپ

 هو تا ربکد هرق «هدنسیونح برع هزم ولک ۱۰

 هدیونح < رد رب

  eیسلاها . ردعقاو هدنصنم كره نالوا ۰ ۰۰ ۵

 «هدلاح یرلقدلوا مالسا یرثکا بولوا ردق یتک

 ةنمزا هدرلفرطوا .رردملکتم هلیناسل مور یسهلج

 حرف لا ات نطوتو تره رلیا و ضعب هدهعدق
 یرک دلیوس «هلغل وا یدافحا كرلن والاها کیدعش ندب

 نده ور نلی لب وس هدرلف رط زا ید هور 4

 ھ ؛ردپباشم هتناسل نانو یکسا

  3روپشم هلدادعتساو تواکذ یسیلاها كنهبصق

  9عیانص «یک " ییدشبت الع قوح ك هدن رلحا

  ۱ندج انآ حلو «ردراوخد ى لا

 «بول وا هبصق رب مدق . . رد روپشم یرلفدای تیا

 ند راقدلوا هدنلکش یواق نالی یشکآ كن رالوپ

 هیمست (سیفوا) دلیسانعم « نالپ » هدنناسل عدق نانو
 دا كنغاعس ناتس زال یماضق وا س .یدیشغلوا

 هلیساصق که كی اول رشت «بوا وا یساصق ع

 .ردد ود هلیساضق (هنمروس) كنغاجس زکر اب ابو

 بول وا تک ۰۰۰۱۵

 /یراةدلوا مالسا یسهلج نامه هک «ردراو یسلاها
 ؛بولواقلغاطیسیضا را :راردنکت هان اما مور لا

 «هلفلوا قوج خد یراریابو ۍداو تبنمو لزوک
 ‹«قیدنف صوص ىلعو هرهویمعاوناو هعونتم حبان

 .ردراو ینالوصح یخ قلعت ههر اس و زوج

Eek ەدەيس و ر(0114) ۱ اقوا 
 راغ ندنرلغاط (لاروا) هدنتلایا (غر

 ندکدربک هنتلایا (مرب) كرهدا نایرح یرع وط هلامش

 یغوط هبیرع بونج هدعبو هبیبرغ لامش هرکس

 .ردطلع ھے اذه

 نده رق ۵ اضق و

 بصف هم رم (دالای) ددعا هزیم ولیک N كنب رهش

 ۔هبصق (افوا) س ردهرتمولیک ۵۰۰ یسارجم .رولوا

 ا

٩ 

 (افوا) فال وحد دن انا عروج روا رارکت كرد ود

 ف وا

 نال وا یانمه ا

 ۲ شو و و عقاو هدنبر 3 یسقالت كنب رپ ( (هالای)
 ی

 .ردعماج

 هدنتبح بت ونح كي ایلاتنا (Ofanto) || وت اف وا

 ( هروبرتلوا وناپیجنرب )
 یرعوط لاش قرش هدعدو ۳ ءهل اعس E A لایا

 رد رب

 قیایردآ 2 ندنات رح كلهزنمولیک ا ‹«قرەقآ

 AEE هریک د

Euphr251€( )اب 2 لع 9 ۳ ۱ هسارفوا ۔اتس خ لما ر 

 هدنلنا وا یدالیمنرف ست 2 رلن ۳

 . رد راو یرلهزب رع ییا شماشاب ٥در ےم

Euphranor)ی ناب و ۵ روارفوا و : نات  
 بولو ند راشارملکیه و ماسر

 ىدا یرصاعم تساندیق شاربلکیه روم

 .ردشماساب هد رګ رات ۲۰۰

  رادسه) كنا الآ (0fen bac( ۳ اتفوا

 بول وا رهش ر هدنسهطخ (داتسم ۳

 دم لامش هزنم ولیک NY كنب رهش (دات دم رها

 .ردعقاو ه دنسق رش بونح هزم ولیک ۵ كىر وفقنارف

ALا < زب «ییارس کسا ر «یسلاها  

 اوا ی وب «هعصاب ینالآ خیس

 دالیلالبق .

 وم دا رآ « تاج وسم

 . رد راو یرادق راق

 9 هق ود و هداد 1
 كن رهش (ههورس راق) و هدنرانک یربن (كن زمکا)

 یس اها ٦۰ ۰ .ردعقأو هدن ونح هزم ولیک ۸۳

 . رد راو یار روش و

 ۴ "او رپ یسا (Euphorbe) |ب روا

 .زبق نان ر
 ندنفرط (سالنمو) «شمریدلوا ی (لقو راپ) ندنرانام
 (نون و) هدن رهش (هنیکیم) كنا و یربس «قرەنلوا لتف

 هبصق رب 0

A [شاصا هنس دیعع . Eوغاثیف رومشم ےک کج - 

 ES ا ST شر کک ھا َءسار

 هدو دم دیعم یحو یتفید-ل و یو ر تك روفوا

 .یدرو دنا اعدا یفیدیاط یار

 2 دطفرع ن تا

 ا ۱ ندا ی ربنع

 هم رش ا ضم .N نط وت ہد ٥ سصد يدعي

 . ردشعا اور



 قوا

 هروک هنش راو لیارسا یب (OP وا
 تیک یاسو نوت ای ۱

 اس تا نوار و یوم یزاسحاو ندا
 .یدرربل | ندهرو ذمنداعت هلرهدک هتکلع وب یرلیک

 ناک هدلحاسایو ندلحاس رب كتکلع و

 شقلوب _هدرب قح ۲ :تاول ات ینبدل وا ترابع

 هدرجا رح یرلضع كرلخر وم . رداد مولود ییدلوا

 یرلاضعب «هدنسیقرش لحاس كناقرذآ یرلضعب

 هنغی دل وب هدن رپ كن رادطا ریبک طيح رګ ایو هدناتسدنه

 جوا هریفوا ندنتمح شیوس راک .ردرلشلوا بهاذ

 نامه و هدف یر ر و هدیآ

 «بونل و ید عاط رب هما وب هدنتلآ كناوتسا طخ

 . رد راو یعاقنرا هرم 4

 بولوا رب رب هددهیسور (063) و

 ۱۳ ار ك رما وا دنا لوو

 «ریمدالو وویما «هازیر 6 بت اع

 ومو «ندک دج ندنحما كنبرلتلايا دوز وغو وون یني

 (دوروغووون 9# «هرکص ندک دتا ذحا ی رپ ه وقس

 ۱ را Bg زار
 لاعش هاک بولوا هدنلوط هزنمولیک ۱6۰۰ ًایرقت

 .ردیا نایرج هقرش بدبع هللا لیم هونج هاکو
 عاط رب هدنتهح هلطیلط هدسلدا

 ی U یتعیدل وا ۱ هب اقوا

 هدب ومنح ,یاقیمآ Ucayale) ) ۱ هلاباق و 1

 ضر ۱۰٤ ۰ هک «ردربنرب هدورپ
 ندغاص لاعبا هدي ع لوظ ۷۳:۰ هلا ت

 ییرلیاچ (ایتیشاب) و (هنراب) ندلوصو (یاع رول
 هنغامرا (نوزامآ) ندلحاس لوص نا زن کا

 هدنلوط هزتمواک ۰

 .رددودعم ندنعبانم هجلُشاب كنوزامآ «بولوا
 تعجارم هتسهدام « سوتسغوآ »]

 [.ه رود | ا

 ۳ 1 واتقوا

 :شەراو هاوتا ه دعب و 0 (سولسرام سود ولد) ادا

 کیا و

E.زاو ندکمو_ س  

- 

 ° اہ رقت یسارج .رولیک ود

 فر رل زوطارمعا امور (06012۲16)

 «بول وا یحهریشم كسو: سوا

 «هغملوأ قساع 0 وداق یسد > وڈ ى

 ۔وآ تدور وب دکیرک ز

 ۱ تیبلس هنع وق و iF ناوطنآ ها سوتسع

 (سولسررام) جک ندنسدهح و3 یک را .ردشمر و

۱۰۹ 

۱ 

 اک بارشو, یزامریسم لزوک «یس

 . ردعتا و هدنسق رش ب وح |

 «بولوا لعغوا رب فو روه هلکش د
  ندنفرط یسپیاد

 ؛شقا تافو هدشاب جک «نکیا شفلوا ذاما دیسع یلو
 ۶ .ردشلوا یوم بس ید كنسهدلاو ییافو كن و و

 . - اتب رب) و یزیق ل(سوبد ولق) (هیواتفوا) رب رکید س

 ! ندنفرط(نورت) روهشم ؛بولوا یس رغم
 . یتیدلوا هدنشاب ۲۰ زونهو «قیلطت هدعب و «ج وزب

 ۸ (سوقی

 .ردشفلوا لتق هدلاح

 ۱ ناخ یاتقوا

 .ردشقعا مکح هیاتسرام و ناتسمل و ديس و رو هنسیل امش

 یاربا نوت لصاحللاو مک قارعو نامرکو ناسارح

 "هراداو لداع ربارب هلفلوا روسح .یدیشعا طبض یخد

 ِ ندکدروس تعوکح هنس ۱۵ .یدا ردتقم هتکلم

 . ردشعا تاف وندنمشع ت که دنع را ۰۳۹ .هرکص

 ردارب هرکصندن واو ناخ ك وبکیلغوا هرکص ندنسیدنک

 رلتوب و ؟رلشم روس مکح نااقالبقو ¡ نآاقوکنم یراهداز

 وک اله یردارب ر رکید یتسح نا ربا هدننامز یسج رب

 .یدیشلریآ هتلود ییا هیریکنح كلام «هلکلرپو هناخ

 4ہمآ a رسم رلیلنیج ناخ ىا

 .ردفورعم

 .هب غ تېج كنەيسور .«دودح» ۱ نارفوا

 ءهواشلوب فک «بولوا یسهطخ كویار هدنتس

 كنوب امدقم .ردعماچ ینیرلتلایا فوفراخو فوغی رج
 .یدا عبا هب اتسپمل هد یمسق رو هبدیسور یمش ۳

 هووا رب حساو رونل وا اسا هيغامرا ( رم د) هطح وب

 یی (72126) نرکوا دوای

 یادش دلغل وا هداعلاق وذ یسهیابا "هوق «بولوا

 یک ینیدل وا قوح ك ییالوصح قعلتم هب اب وبح و اتو

 . یراسنجو قوح ید یاناویح راسو ریغیص ؛تآ

 . رد روم . لاب تیک ؛بولوا قو یخد یرلیرا

 ۱ . راقیح

(Auxerre) Al۱  

 ۱ EO صد
 A ڭكسرابو دن رانک یرهن (ه و) بول وا

ATIعنصم /«یسیلاها  

 ل ا یسهنافحتک «یتکم كوي «یساسیلک ییا

  ریکنح) نا اق اتک وا دوحای)

 1 هدنسیرحم رات ٦۲٤ ءهغلوا ىدمع یو كني ردب

3 

 ؟ ندننالابا /هسنارف

 ۱ یسا .ردراو یر

/ 

 هک شصت ی می کفی ی

0۳9۳ SL a O e 



 قوا

 یزکم كغلتنوق رب لقتسم من هلیتفو «بولوا رهش رب
 .یدیا

)4uxonne( | ۰ „=توق) كدسنارف . 

 2 ها (رود ۱ هب وزقوا

 بونج هرتهولیک ۲۱ ك (نوژید) «بولوا هبصقرب
 یتکن «یسلاها ٩۱۰۰ .ردهقاو ها5

 .ردراو یسناضورابو ى سنا وط 9

 .یدیا یزکرم كغلتوق رب لقتسم من هلیتفو

 رک ANC نیر
 لامش هزم ولیک ۸۰ تكنهردنول ؛بولوا رهش رب یکم

 ۳۵۰۰۰ .ردروپشم لس ونفلارادو عقا و هدنسدب رغ

 . ردن دم ولعٌهبلط ی ۲۰۰۰ ندرلنوب بول وا:یسلاها

 «یرازاب ٤ «یتکم 4۲ هقشب ندنونفلاراد روک ذم

 دد عت ا صوصح هنتماقا كمولع ةبلط

 یدلج ردق ٤٥۰۰۰۰ صوصخایلعو یراهناختک
 (هب الد و) نالوا یواح یخد ی هی نع تم وووخ كن و

 وسهناخ زوم :یسهناضتک وب رب رویت
 تاسس وم و یس اخ دص ر ینا تاناب ۱

 و یرلطخ لوب رد قوح رب .رذراو یسهیلک

 یتضتباب كنهزنلکنا هلیتفو .ررودا قاصتلا هدرپش

 هدنطساوا كنهرلکنا نات وک دروفسقوا -- . یدیا
 رش «(نوتیمامت رون) ندنتبجقرش لاش «بولوامقاو

 (قیوراو) یخد برع «(سکرب) ابونج «ماهفتيکو
 ۰۳ یضرعو ۸۰ لوط .رددودمو طاح هل راقلتن وق

 وصحم .ردراو یسلاها ۷۸۰۰۰۰«بول وا هزم ولیک |

 یک تناغو هلتاد .هلدروق «هفیطق یسهیعانص تال
 . ردن رابع ندرلیش

(Oxus) |هد دیمالسا تایدا  

e 2ومآ) ل مویلاو (نوحح)  

 توداه € نوعج «| .ردیع دق سا لمعتس هدن دنع یویف ۱

 [ . هل روي تعحام همت

 اه هک «ردرهنرب هدایالآ (06156۲) | یکتوا

 4 (قیوسن ورب) فان اع- هدنعللا رقهرو ون : ۰

 ندنایرح كل ءزبم وایک ke «كرەدىأ ۱۳3 ییعق رب

 . رولیک ود هنغام ربا (ر۱) ندلحاس لوص 2۳

 . ردبعوط دلاعش ندبونج یایرح
 «ه طع A )Aucland ور

 دو E | دنالقوا
 قاط رب هدسلت ىع بونح تیهدیالز

 قوا ۱۹۳

 لوط ۱۹6" هلا یون صع ۵۱ «بولوا راهطآ
 یرظان هبرح كنهزنلکدا راهطآ و . راردعقاو هدیفرش

 كدنالقوا درول نالوا شا تافو هد۱۸ ۹ و شقلو

 كیهدنالز یی هلمعا و س .ردرلشفل وا دیس هليمسا

 هبصق رب هدنحشآ كن زفر وک (یاروح) و هدنسهطا یلامش

 ینیدنلوا سیسأت ندنفرط رریلکنا اربشآ بول وا ید

 ندنوک قردنلوا دا یک ی كن زاروا «هدلاح

 . ردهدکعا نر تک و عسوب هن وک

 ٤ ۰۰ ند (مع) یسیع دالیم «بولوا
 ادتاو *شغعوط هدنتکلع (هراغم) كنانوب لوا هنس

)Eue1id6(ندنساکح مدق نانو  

 كرهدا ۱ لی ندطارقس ه دعب لد ) دینعراب )

 ی ر «6 عمید ردم هراغم» هدهراغم «هرکص ندنافو كطارقس

 ۔ارقس ۰ ردشعا ست هس ردم رب نالو ترش هيما

 هک «شعا صرح رد وا دکرلکید ینیرلس رد كط

 عونع تموادم هنسرد تكملاراشم کج هرلیل هراغم

 در هنا رد ك رهرک هنتوابق نداق هلاک ینیدلوا

 . شهر ولیق وص

 | دلقوا
 «بولوا ندن ویضایر مظاعا تعءدق ۱

 ناتو (1:061106) سدیلقا دوخای

 ۰ ردهدنیح یریپ كنويضاي رو یدحوم كن هیضایر مولع

 سویلطب هداز سوگ ال لوا ردن هنس ۳۲۰ نددالیم

 «بودا ر یەيضاير مولع هده ردنکسا هدننامژ

 . ردششا وب نداد اش مع تا
 یالوق 7 نوعا لیصح ییهیضابر مولع ا ٰیح

 ایر مولع « كديلقوا «هدنغد در وص هد یراو قب رط

 3 روم یییدلوا شعد «ردق و یاطلس قدرط ه د دیض

 شقار را ر عماج یی هیضایر م ولع دا یسا » ىدا «

 هب هس دنه صوص2|لع و هر وکذمم ولع هم «یک ینیدلوا

 جاق ر قلعتم هرصبلآ نقو قیسود هاب اتک جاق رب رباد

 ناتو هردنکسا رک یراتآ . ردشمزاب ید فیلأت

 اعا ساسا هدندنع مالسا نویضایر كرکو یبالع

 ناسل یسهلج و : هوشحم و ج رش هاب اعفد «قردنلوا

 دوف د و «یرلیات وب نام .ردشمل وا هجرت هب یک

 هد (دروفسق وا) ODE ځرات ۱ ۱۸ «قردلوا

 «سدیلقا هدب دنع بی یابع . ردشغ وا سل و عیط

 . ردق و رعم هلع شدیلفا او سدیلق وا

Okna ) 7۳ |هدي ادب یر و قالفا یر )  

 کیا هما وب هدانامور «هرزوا قلوا 2



 قوا

 « رارد روپشم هل راز وط اہ «بونآ و دبصق كحوک

(O’Connel!) ۰.لالقتسا تالاو در دل ۱  

 لنوو یازایتما لتهنادا ۰ ۱ لن وقوا

 تاقووآ یسیدنک بولوا ندرلناشیلاچ هدایز كاو لوا

 تحاصف رب هداعلاقوف یار هلغلوا انشا هنیناوقو

 ندنغیدلوا رهام هدقلزادرب قطنو كلام هتغالب و

 رلتیعج قاط رو شا دنب دن دی یرلیل هدنال ربا نوت

 شه منو رش هدهدنالربا یرکف و «فلبا لیکدت

 .یدشلوا راچود هباصم قاط ر هدروغوا وو

 «بوغوط هدنفلتتوق ( یرک) هدنخ رات ۵

 تافو «نکیا هدهونح نوګا اوه لیدت هد ۷

 راد هنلاوحا تنهدنالربا
 .ردشم زاب باتک رب یواح

 ون وق) كنەدنال را (0' )Con n0 دونرفوا

 خراب ۱۵ ۶۲ هدنسطخ تب

 ول «بولوا نادناخ ۳ شم روس مکح دل د هتل داابه

 (عولرون) ندا تافو هد ۲ ندندارفا كنادناخ

 دار دھکا ی راه رطحم ضعب

 راد وم ‹«قرەشىلاچ هکعا طبض یهدنالربآ نوت

 - وا) هدهسیا شا طاقسا ی (نایروا) یرادیکح

 :ردشاوا بولغم ندنفرط (لینوا) یرادکح ( نسل

 روا زا ناداخ وب هد سد الیم مرا ۲

 ۱ یک ترم ی در یا
 . رد رلشعا تعانق هلیناونع ینوراب (یلافوا)

 درلبیاتوو یکسا را ار

 هطیغ رع كرایلابوروآ مویلاو مت 2

 ما و ید ندتفرط رلب رع «بولوا مسا یرلکدریو
 [ .تعجارم هنسهدام «طیح»] . ردشغل وا بیرعتو لوبق

 1 سودقوا

 نانید (هدییایقوا) و بوزو یشادرق (سین) «بول

 .ید روال وا مز یردب كن رلب ر رک د

 تاعطق كشرا aS ا | اناقو |

  هعطد طرح 9 رازح هم بم
Uz 

(Océan, 02۱۵۸۷0ناو  

 و وا یهلا ریکد هح ربطاسا مدد

 )لات هن

 کوب كا كن هروکذم ر زر> . ردرسا نی سو هنس

 رګ را زح»] .ردفورعم جد هيما I نالوا

 ۳ هل روپ تعحام هنس رلهدام K الارتسوا »و طع

 ے٤ دف ریطاسا (06۵2۳01005)
 هدناف وا
 3 لب زب ریکد عو رب هدهیانو 1 5

 |a J) رکد یراک دشا دیس س وای وا بول وا

 .یدرارونلوا عز یرازبق

144 
a 

UE ناییسو: 9 ر | مدکوا 
 E ۳ وص قروح

 سولکوا
(Ocellus) ۱مدقنا وب  

 -رکاش تساروغاثیف بول وا

 .یدا ندناد

 .ردشغوط هدنسهعدق طخ (ایناقول) نالوا هدنن ونج

 .رد راو یرتا رب هلیناونع «تاناک تعیبط»
 0 ۴ ندننویعیبط ربهاسشم اناا (0162) نکوا

 هد رات ۱۸۷۹ 9ام بول وا

 دب یمربط خخ راب . ردشعآ تافو هد ۱۸۵۱ و «شوط

 . رد را و یررنا ضعب قلعتم

 هدیلامغ یاشمآ (418113) || هتسوکوا

 دن هما وب كنەعمح تلام

 و رد رلذ وش یرل هجلشاب «بولوا یسهبصق

 لنت روهج (هنم)

 هم زیر طعم و عقاو هد راک

 هدنت ر وهج ناتسج رک ییعی ایجروج یسیهنکیا
 (هناواس) ؛بولوا یزک م كنغلت وق (دنوبگ ر )

 نوتوئو یسیلاها ۱۰۰۰۰ .ردعقاو هدنرانک یرهن

 قوماو هددنسودام 1« هتسف وآ «| . ردراو دا

 [. هلی روی تعحارم
Augustin)ئ S)9 2 | نت در رک وا دەزىلکنا  

 «قردت وا ماعا دنه روک ذم هر زج لادن ر ط را وغ رغ

 نسب رب تب

 لوبق ینلنایتسرخ هنعسقرب كنسهعبن هلا (تریلتا) لارق

 «هلذاخ ا یناحورآ و ١ شمریدتا

 سیم ءبودا ثتاقو ه دنمسا د هد ۲

 1 E هبصق رب یزک سم

 1 ندیسایکح

  كنايلاتما هدر رات ۵۰۰ دالبلالبق

 ۴ یر لینک ) تقوا یزک سم

 دا را 11°

 هد هنس هدام ( سونیتسغوآ »] .رونلوا | رحایسیطر وب
 [.هلب رو تعجارم

 6 لیتتش دال وا «ناربت دال وا ۱ ۱

 فسوپ/دالواو دوج دالوا دا دالوا

 برع « زا خاتم ینرع لبح تنش الو بیع نر طظ

 . ردن :دنلد 1

 دار كراج | ۰ ىدىس دالوا لا ظف دا حس

 “ر اقترح لئآ ردق 9 ۶ «بوا وا یسدلیبق ب ع 7

 .رارد روهش هل راسحو تاتش یدارفاو

 2-0 وی هدشرح

OOS E 



 دل وا

 ۳ 7 و .دورک اش ال وا تنغاعسو تیالو هنطآ ٠ جم
 دنساصق سوط

 ۰ رد هیح

 | فالوا
 ۳ تعحارم هتسهدام

 ماع رب یلهدنالسیا (0 (sen | نسف ال وا

 ر ومش هل اونم «ادا» «بولوا

 كد رایها د زا ی ضعب رکیدو شا

 تاقو ه دن رات VY «بوغوط هدنح رات ۱۰ ۷۳

 واند اقسا کسا ید نسفالوا ر رکید بس . ردشعا

 تافو هد ۱۱۸۸ «بوزاب تاک ا ۳۳ هنس هفسلف

 شهاشاب هد.دالیم نرق یحزکس نوا - .ردشعا

 د یسکیا هک درد اهد ( نسفال ) ییا رکید

 ربتعع ضعب راد هنکلاع وانیدناقسا راسو هدنالسیا

 . رد رلشم راد رب اتک

(Olaf)ند رال ارق هق رال ادو ج وسا (  

 » سوالوا »| .ردیسا كنحاق ر

tê. Rs 7تا 1 هسلالوا  ( (St. Bulalie 

 «ب ول وا ندن راه زب ع ك ران اینس رخ

 - وید) رادحو ؛شغوط هدنرهش (هدیرم) كنابناپسا
 یسیدنک «نامز ییدتنا بیقعت یرلنایتسرح (نایتلق

 یرلت هدن روّضح تک احب (هدلاح ینیدل وا هدنشاب ۱

 را ۳۰۸ كردلیک ددهنکشا .هلکغا تسکش
 ۱۰ كنيح رفا لوا نوک .ردشف وا لتف هدنس د الیه

 .رونلوا ارحا یسطرو هدب

 ه دن سرق رش ب وح كىەسنارف ( (Olan) ۵ زالو ۱

 یرلتلابا »¢ بلآ یراقو » ها (هرزبا)

ECEبولوا اط 3 » 

 .ردراو

 كوسا هدب : ریکد قيطلاب ( (OEland) دیالو ۱

 ( رالاق) ندلحاس «بول وا ی ہهطآرب

 ولیک ۱۳ یضعو ۱۵۰ لوط .ردشالربآ هبزاغوب

CNNیعاشرا هزتم  

 لزوکو یرلنامروا «یسیلاها ۰ ۶ گیگ «بولوا هزبم 1

 ح

4 

 . رد راو یرلاعیم

 018-) فولوا ايو قالوا دوخای هل
0f, 0۱0۲| ۳9 3 ,sكا تحوسا (ت 

 نذیا لوق لناس رخ و :نالآ نناونت ۲

 ' ,سولج هم هدنسیدالیم را ۱۰۲۱ «بولوا لارق
 ب رام ییدشا هلحورو .ردشعا تافو هد۱ ۰۲۰۱و

۱۰۹۹۵ 

 د ار قم

 ل وا

 .یدیشقا باغ تلایا چاق رب «بولوا بولغم هدرا

 «بولک رادکحییا ید هدهقراياد هما و س

 ؛شهروس مکح هدن س 4طح (دنالئو) کلات ییګ رب

 هد ه رام ییدتسا هل رسا رف هدنسد رایم را ۸۱١ و

 یسچکیا ETE .ردشغمل وا لتق

 ندنسد دزلیم خیرات NANA «بولوا لغوا یک وا

 ر كوي هدننامزو ؛شمر وس مکح كد ەن رات ۱ ۰ ۵ ٩

 تیقلت هلیبقل » جآ ) ینعب (رکنوه) « هلغل وا الغ و طق

 . ردشه وا

 ؛بولک رادمکحشب هلعسا وب ید هدجورو س

 ۵ (نونوس) یعتکیا

 «بول وا یلغوا كن(هوجرب) ندنرالارق حوروت یسبجترب
 هدنشا ۱٩ هدقدنلوا لتق یرد هدنح را ٤

 هب یکرب هدعب و ؛شعا الا هبهیسور ءهدلاح ینیدلوا

 «هرکص ندقدشالوط هدراربکد تقو رب كردن

 دن | سول هی و ۱ ۵

 2 الع ءهلغلوا شتا لوبق ینلن اتسرخ هدهردنول

 رشن ینیدو هددن راس وعو هدن السا «جحوروت مو لرد

 یرالارق هقراعادو ج وسا هدرا ۱۰۰۰ .ردشغا
 مش هدنندب رلت و چورو «بولوا بولغم ندنفرط

 داوا فلت «بولس | هرکد یسدنکو .شعوا

 «شل روق كرهزو ووک هروک هن دافتعا كماوع

 کیا کس ..شلوا بهار «بودک هسدقو
 .اد بولوا فورعم هلکشد « زئ »و « نامش »

 ندقدشاعوا تدم رب هل (توناق) كوي یلارق هقراع

 ؛شامبهربدتدناط لارق یییدنک هدنح را ۱۰۱۷ کک

 هدنالسیا كرهدیا دانا تختباب ینیرهش (ماهتنورد)و

 هنر كعاناتسرح و داد ىد یو

 طاقسا ندتخم هلیسیاسد كنوناق «هدهسیا شا يس
 ۱۰۳۲ «نکربشیلاچ هدادرنسا ینلرادهح «قرهنلوا

 ندنو .ردشغل وا لثق ندنفرط یسلاها كنتباب هد

 (نونوس) یعکیا لغوا عورش ربغ كنوناق هرکص

 دتا ارجا اتم عاونا و یرادمکح جو رون
 ییردق كن راشاس رادکح رلیلح وروت نوع ےک

 ۱ هنس ه سو هنعا یتس )۲ هک «بوالک

 نود وا ارحا یسیطرو NENN ئا مويا ۱

 دعوا تالحاا ناشن ر هد ۱ ۸ 4 ۷ دما كن وب و

 یجکیا یردارب كد هنح ران ۱۰۹ ندنخ رات ۱۰۸٩

 کلات كد هنح را E O ه دعب و رارب ا سویام



 ل وا

 تمدخ هتسیقرت كعيانصو ؛شمروس تموکح یرلوا

 لغوا كسویام یعج وا رد سا. ردشعا

 -ردارب كدهنخ را ۱۱۱ ندنح را ۱۱۰۳ «بولوا

 روس تموکح اکرفشم هما (نیاتسیا)و (دزوغیس) یزل
 ( ید یسیخشب بس .زدشم

 یحد رد یلارف هقراماد ندنفرط یسهدلاو «بودل

 كوي هدنح را ۱۳۷۱ .هلغلوا یورو ك (رامدلاو)

 كنب رد هد۱۳۸ ۰ و .هقراچاد هنرزوا ییافو كن ردب

 کیا و «قردلوا یرادمح جح ورو هنرزوا یافو

 نو عطا یا یاهو اص نادک دا دیح ون کلم

 ندنناف ونال وا عقاو هد ۱۳۸۷ و ؛شعتیقلاق هنس امدا

 یتکلع حوا و (هت غرام) هرومشم یسدلاو هرکص

 . ردشم رب دشل رب

 ]سد
 .ردشعا تافو هدمر هد ۱۸ ۰و «شعوط هدد رف

(e01ط)ندننیمعم ریهاشمكناين الآ  

 (مر) هدر Û ۸ بول وا

 رو ینیراە رایس (اتسو) و (سالاد) لده ربغص تارایس

 د رازبدلب لقور و و ا فشک زیدلپ یلقو ری وق حاق

 ناشک 7( نالو تربش هيس هدایز ةو یرادم

 . ردشم زاب

(Olbia)ايلوا حوا هدع رو نامز را سا و ) 
 كنيل وطانآ یر

 مسا (O مویلا «ب ول وا ۵ طتساب وح لحاس

 هدنسدهب و: تهح كن هیسور یسخکیا ؛ردفورعم

 راو هبص : یدا

 ینیدلوا هبصق نلید (فوقاجوا) موبلا «بولوا
 هدنس هب وح تهح كنهسنارف هد یسکګچ وا ج

 .ردفورعم ةلیسا (بوا) مولا «بولوا

 دآ تاب دنتس هک ۵

 اب

 عقاو هدنسفمش ب ونح هزامولیک ۰ كشرکب بول وا

 ردعماج ییلاها ۰۰۰و
 هنن رکسع هیسور كهیاقع رک. اسقا هد, ۵ تاتا

 .ردشلوا بای رهش هلینرفظم یلناش نالوا یثراق

| 
 11 هبصو 1 ۳ د اض عبا رنخاعس

 بول

 زر دوم دو

 ونح تهح كفالفا ی

 هیصق رب هدنلحاس هن وطو هدنسهیپ

 نرش ۱۸۰۳ هبیصق و ةَ

n بولوا ٠: 

 هدرلار وا . ردرا و یسهعلق رب و یسیلاها ۱6 ۰ ۰

 وا ىلغوا ك (نیک اه

۱۰۹۹ 

 تمس - ےک رحجمسشسس

 ل وا

 5۱ "هرادا a . یدیا یزکرم كنهکب انا نروس ۾ کک

 ا نده ر ا یساضق دنا هباعع

 ۱ کلا ك رلن وب N راو یسلاها ردق ۰
 ۰  

Nsمالا الماک یر وصف و ناینسرح یرادقم  

 دا

 | غوا
 كن رهش (هم ر) و هد رانک یرپم (هتناه) بول وا رمش ر

i eeیبیلاها ۱۹ » 

 ۔ادعاو یتکم هی رح «ییارمس صوص هب هق ود كوي

UT (Oldenbourg)تا  

 .ردعقأو هدننغ ه زام ولیک ۲۸

 . رد راو یس هد

 61 01-411-) ىنلەقود كوي
 lÎ (ché d’Oldenbourg غروبدلوا

 هل رک د لاش ًالاش بولوا ندنس هلام لود كن

 ٠ هرو واه افلم یرلتهج راس «هدلاح یفیدلوا دودحم

 عب سه "4 ۲۳ یسهب طس هحاسم .ردطاحم هلیعللارق

 درلنو «بولوا ینک ۳۶۱۵۲۵ یسیلاهاو هرتمولیک

 .ردهراسو كيلوتق یروصقو ناتسن ورپ یمطعا مسق

 یسهقود ويب «بولل وا یربش غ روبدل وا یک رم

 -ربب )و (كیول) هقشب ندنغل هقود عروب دلوا سفن

 هنن راکلکب (نزژانق) و (روای) هل راک سن رپ ( دلفنک

 و عروب دلوا ی4ج كرلن ویو رويدا مکح ید

 ءروینلوب هدنللآ یا ینیلهقود

 .رویریو تالوصحم هدنرارانک كرا رهن زکلای «بریلوا
 :هزبسو قوا ی 0 او یادغب نالا

 تنم كن یسیضارا

 یااویح ر

 قوج رب «بولوا یرلیا یلیخ ییانص
 تهح تک یامربا او . رد راو یرلدهشراف

 ند راتهح راس كتکلع «بودا نایرح هدنس هیقرش

 و روک ذم للحاوس ردا دا ید یروص لکا

 تن ثكجوب عفا و هدنسهب ص ته كنو لر صنم

 2 . ردن رابع 9

 یر EE اع كا ۰ 0 ۱

 انس بول وا روم یر ۱ OLE ند

 . ردق وح ید

 ا ا او تادراو ردوا نفس
 هن-لودرا لوف وا كنابنالآ «بولوا هدنرل دار
 ییا هل رکسع نوغارد یالآ رب و هدایب یالآ ر بوسنم

 كلٍ )هقود كوي عروبدلوا
 ا مویلا «بولوا نادناخ رپ یکسا ینادناخ
 .ردراو ب وط هراطب

 یکم كل هق ود كوي نالوا



 نروس مکح هددیسورو
 رب كنادناخ وب «یک یرلقدلوا لساستم لدن رابع

E 

 كناداخ و ید رارادکح

 . ر ودس تموکح هدح وسا تقو لیخ ید یسهبعش

 ها ردشم

)01denbourg) ۱ ۰ ۰اشم كن اب الا . 
 N روس دلوا
 6 بو وا .OE ویعیبط ره ۳ 2 2

 .ردشعا تافو هد ۱۱۷۸ و «شعوط هد

 هد رمش و «بولوا س ولسنوق هد ردن ول ندنفرط هم رب

 كن یصع راسو (عینل) روهشم مے حو ؛شعا نطو

 .ردشفل وب هدنا رباخم هليسامکح

(Oldham)(هزنسامنال) كن هرنلکنا (  

 هزیم و رسک و هد وڈ ایک ٩ كرتسحتامو هدنفلت ماهدلوا

 - اها ۱۱۱۳۶۳ «بولوا رش رب هدنسیقرش لامس

 قوح كيو ىرلەقىراف او هشاس «كيليا «یسل

 قر فو ك ارخا رهش و . رد راو یرلن دعم روک ۱

ê zk SiS et. 

 - ر دشت ا تیرو بسک «بودا

۳ 
 «بوربک هدغ ر ویس زد یتاقوا کا و و هدن رېش

(Euler)ا : ویضاتر رهاشم كن اب ا  

 (4ا) هد نګ را ۷ ۲ «بولوا

 یافیلات قوج 7 . ردشع | ثتاقو هداروا هد ۳

 ؛شلوا قفوم هنایفشک ییخ هد هيضار ر مولع بول وا

 شلوا لیلع ندنزوگک ییا کيا هدنشاي ۵۰ و

 - همکز او ندقعاغوا هلفلأت و شردت هن «هدهبسا 1

 ؛شفلوابسالحا هتخش .دلیطرش كغالوپق

 كنب رایهداقآ سراپو نیلرب «غ روبسزنب .یدیشم
 . یدا ندنساضعا

 هدنتبح تی كن هسنا رف (016۲0۲) اوا

 «ب ولواهطآ رب هدرسالطا ا رم

 هدنسیش راق یرلبصنم كت رار (هتنراس) و (هردوس)

 هل زاغ وب (شوشا) ندي سط مر هل ما عتاو

 ۳۰ لوط .ردشل ربا هل زاغو (نوسوموم) ندهرقو

 :ردیشک ۱۲۰۰۰ یسلاهاو هز ولیک ۰ یطصو

 - ابع ندقاینوق بارش «هربس یاد نالو ص

 . راقیح ید زوط ضا ردو

Ulrique-Eléonore) ۰ 

 دن مهار | هدونویلا هکیراوا

 یسن رپ (لساقسه) .ردیزریق كل راش ىج رب نوا بول
 هدنخن ران ۱۷۱۹ ءهدلاح ینیدلوا شم راو هقرد رق

۱۷ 

 یحش رب ندن راه ود :

 یتیط ورشم «هنیرزوا ینافو كل راش یجکیانوا یردارپ
۳ 

۳, 

 ل وا

 بودی سالجا ینسهجوق هلیساضر یدنک هرکص
 هلا هعلاطم ینیرع ۀیقب كردلیکح هاوزنا یسیدتنک

 هلکن و «بودا تانو هدنخ را ۱۷ 6 ٤ . ردشم ری

 .ردشلوا ضرقنم ییادیاخ «نیرسح)

 هدنسهطح ایزلیس كنهیس و رب (0815) ا
 E TOSSA و

 ۲٤ كنہرہش (قالسر)و هدن رانک ںیاچ (سلوا) مبان
 «یسیلاها ٩۰۰۰ .ردعقا و هدف رش لامش هزبم ولیک

 ص وصحهرلهقود کساو یسهناخنک ؛یسیدادعا بثکم

 .یدیا یزکم غل دق ود ر اکو .ردراو ییارسرب

 ینیدنل و ةنم كل هدنال ربا ([۲۲۱5۱6۲) ۱ ا

 «بولوایسلامش كا كنهطخ ترد

 ال را ارج بابا یسالطا یخ ع ات

 .هطخ (رتسنیل) ید ًابونح «هل زاغو لاشو یزیکد

 ۲ ۰ دطام هيس

 سرقت «ب وا وا هرم ولک ۷ ۵ یضع هبونح ندلاعشو

 دف یکتا ۲ رک رپ وا اوت او تفاوت

 3 ۳ ی ۰ ۳

 < ابرش لوط هب ع ندقرش

Aعانامرف « هب و ريت «ناواق «نوود غامرآ  

 ۹ هل رلمسا یردن ودن ول و مرن آ «لاشود «ناغات وم

 E ص2 قوح ر هطخ وب . ردب واح ینلت و

 (لی وا) ی رالارق «بولل وا ه رادا هدر وص قالارق س

EAEهغات وق یتنا ونع قللارق ه دع) . رلیدا ب وسام  

 ماود 3دەن رات ANA EE و ‹«كرەدىا لیوح

 وا
 ) روغیا) ی 6 ادتبا «ب ول وا ند را هق ود ۱ لو

OS۹۱ ند زا ۷۹: دا  

 ۳ : ویل كسل وسا فک . . ردشم روس م 5 كل دهن را

 هنن رزوا هییطنط سف « ۵ EE یرلذ رط وا راو

 یعختلآ ندنرار وطا ربع ا ۳9ت ‹كرەدىا قوس اغ ود 7

(Oleg)و دوس ور ییعب اب و وقسم  

 0 یسه دهاعم را 9 عفا در هيس و ر ویل

 كوي 99 هل ا رکید دیس مدیا رابحا

 د( i رات ANE یه هدنن اف و كن ردپ

 هد ٩۱۷۷ .هدهسیا شعشود هنسهصح کلم (نایلیو

 هدهب رام کید تا هلا ( قلوت وراپ ) یح رب یردارپ

 . ردشل وا لوتقم و بولغم

 یجربو یلغوا ك (والسوتایوسا) یسن رپ( ريم
 ناش یکم ۱ :یاولوا و

 دال و)ی د یهیعح وا ات

 -الس وراپ

 یر جمع



 ل وا

 (ناقا رات وع) ,بودیا رارف «نکیا شلواسب> ندنفرط
 ۱ یوم را «بودا طض رارب ضهع و ؛شلوا یسنرپ

 ردتقم هنطیض «هددسیا شا همصاح ید ف ك5

 . ردشعا ثتافو هد ۱۱ ۲ «بویم هل وا

 ڭكنسەح و «ب وا وا ینهح و زا (روغیا) 1 اوا

 جرب یغوا هدنسن د اليم جرات ٩ 2 ۵ نع هدنن افو

(Olga)ندنرادقود كوب هي سور  

 مکح تدم زا هلییفص ید هیصو ا (والس ونا وسا)

 لوبق ینانایتسرخ كرهدیک ههینیطنطسقو ؟شمرود

 هکم رب دتا لوبق ید وب ید هنسهعبن هه رکص ندکدشا

NEهد ٩۳۸ و ؛شمامهلوا دوم «هد همي  

 ینو ران ايتس رح نانو هدنبهذم مور .ردشحا تافو

 . رود لورا سه سد ها

 دا | «كب دنا ا غولوا دوخای)
 8 هدر تعج ام هتسهدام كب لو

 لو
 دم RE ا کر و نیج ]

 اس هل تل ۳ نوئلآ) نالوا

 . ردلاپج
 هد 2 یرغ لاش كغلد وا را | ۰ ؟ 1 ۱

E O 2 
 ر NES یزریکد قیایرداو

 تبع هردو اک ۰ كن هرد وقتا بول وا دبصق

 ما 7 ن ایعس

 ه دنتسنق رش بونح و ره ول کت 6 ۳ كراو ۵ دهسا وح

 كن اصو 7 ما هنغاڪس و تدالو هردوقشا .ردعقاو

 یرلقدلوا دان رو بس ًالماک یسیلاها «بولوا یزکر م

 . ردشغ وا كارب هغاط هرق لدب هب هنیس وغ ؟ربخا «هدلاح

 ( موینیکلوا) یعیدق مسا ؛بولوا هبصق رب یکسا كب

 ان رآ مولا «هدلاح ینیدلوا (0161010150) مویینعل وا ایو

 هجا ورواو نکلوا او نوک لوا IS رادو

 دوو یم رب كن هب صق . ردف و رعم هلیعسا (ونیعل ود)

 نیم لوح ندنو رط رک د یس هعلق بول وا هدنلخاد

 (یروشام) ندنفرط هرق «هدهسیا لزوک یسهرظنمو

 ه دتیعض و ور هنن رزوا كن هم یرلدب (هزب ول وق) و

 هدنح راخ كن هعلق و ۱

 طناب دلو رو هد رادب نال وا هدنتس وا كاح اس

 بمب هدننو رد هعلق .روینل و

I هه e مو n 
 «بولوا لوغشم هلک لیک یر ندیکسا رلیلن وکلوا

 رک دقاو «شلو ترېش هقلناصروق هداطس و نورق

 هزاع ید هدعب «یک یراقدلوا شع ید ینیرللحاس

۱۰۹۸ 

 ره كنل-اوس کد آداب یک زویشپ ترد «هلک ولس

 | یرلیعهک نوکلوا .ردراشفل وب هدکلشیا هنفرط
 ۲ روف والسا نالوا شما لکسشن هلیسا (قوتسوا)

 تلود نالوا یرلعوبتم یشراق هنس وليف یرناص

 شا تمواقم هدرلرکد هدیدم تدم هنمات هیاقع

 لالتخ ندیا ج اتنا یلالقتسا كنانوب «یک یرلقدلوا
 بکس نت 9 زا تار ید هدنشامز

 هرصوا كرهدنا دج یشراق هبهیات وب یایقشا نالوا

 وب اذه عمو ؛شلوا فلت یرادقم رب كنيرلیک هدرا
 هدقفل و كلام هب یک زوب چوآ کیا ید هدنوک یکنوک

 ردق تعاسرب كنهبصق هدهسا كحوک اهل .رارد

 ارور تیر لا اوت یدلاو)یدلاش
 نوا یر ااو ظرف ندن راک
 «شقا رلتمدسخ وب ك ار هدیلع تلود یو رع
 عیفرت ردق هنیدنسم قلاشاب نادوپق یرلضعب ندن رلحاو

 «هرکص ندکدتیا باغ یلالقتسا ایریلیا . رد رشفلوا
 شلوا عبا هنغل ر وطارپیا قرش هدعب لوا
 هنطبض د كئهیرصو ناتسراجم ..كدنو [رخژمو

 میلس ناطلس هدنسیرجه مرا ٩۷۹ تیابنو ؛شمک
 دچا دّوا رآ 9 مظعا ردص هدع هدننامز یات نا

 كلام ةميمط « یرهنل وا حق هات دن اش ا

 - رارق یکرب هغاط هرق ندنفرط اوروا هد ۹

 «بودا تمواقم یسیلاها «هدلاح ینیدلوا شا ربدشل

 لود اوروا «هلکعا ز ےک راهظا یتموکح عاط هرف

 ماست هغاط هرق 25 ؛رلشم ردن وک امن ود رب طلتحم

 ,ردشلوا هینامع

 . ردشغ وا

 هدنسهطخ (غربع روو) کنان الآ (۲۲۱۳) ۱ 1 1
 دد راغتوتسا /و رهلوا هد رانک كنهلوط و

 «بولوا رهث رب عقاو هدنسیقرش بونج هزم ولیک ۰
 یتاسیلک ر معتصم و ییانص بتکم «یسلاها ۰

 «بول وا ارش ر امو تسا رس هيتفو .ردراو

 اتکا . یایششبج رد رادقم ۱۰۰ ۰۰۰ یسلاها

 . ردشلوا عبا هغر« روو تاو هب ه رب واب

 (ایواروم) كنايزیسوآ ( 017 ) ۳ و
 -انک لب رهن (شرام) دن هطح 2

 هدنبلیقرش لاش هژیمولیک ۵ كن رش (نور)و هدنر

 «يلسیلاها ۱۸ ۰۰۰ «بولوا ربش رب یزکرم تلایا
 زوکر اسو یساسیلک 2-۳ «یسهعلق «ینونفلا راد ۱



 - یدما یک لس كنايو
 سا كا كعدق ناتو ( (Olen) نلو | نان ۱

 E «بول وا یی

 هدنع دق ریش (هتناسک ا) كنتهج هیلاطت | یعب كن ایکیل

 یک هدن رلعف وم (سولد) و (فد) كنا و 3 1

 .ردشعا داحا یندابع هسع و نت یی رادبعم سش ۱

 .یدرول وا عرب یراعشا معاش وب هد را دعه رو ذم

 E 0 n دایولوا عکس 5 دت ال ۱

 كج اخه و E ج اڪ

 هدن زانک كنل وک (اینولونآ) هدنقرش ردق هزنم ولیک °

 یزاغ ناخروا ناطلبت «بولوا دیصق تاتو 9

 رب داب ول وا ج . ردغفل وا خف ندنف رط یرلتمضح ح

 كن هبصق نالوا ناش «بولوا یعایآ كنلوک هبن ولون 1

 هرکص ندای رح كلهرتم وليك جاق رب « هل ر و رم ندنحا

 . رولیکود هنرن لام

 | كب ولوا

 .ردعماج ییههرق

 مرنغاعس درج كنتالو هيب و
 بولوا هبصقرپ یر 2 لدوب ولوا ۱

 هدنلامش هزنمولیک ۶۰ كنه راپسا نالوا اول کس و

 ۔ذم «یقرهلوا هدنع هزبمولیک ۲۰ كنلوک ریدرک او

 :رف نویفآو راک ها رب تالوا ۱
 .ردهدن رزوا كنهداج ندیک هه راپسا ندنراصح 1

 فیطل یساوه بول وا عقاو هدنرزوا كن ه رب عف رم

 ردقوج یسەچابو عابو "
 یدجسو عماج جاقرب «ینهلاځتک رب «یتکم هیدشر
 مسا «بولوا هبصق رب یکسا .ردراو یس اسیلک رو ق
 هقینع را آ ضعب نالو هدنحا .رد(اییولوا) یعدق |

 اهدو) رد رک ۱ یساضق یلروولوا س .رددهاش اکوب

 ءبوسلوا هدنتهح بی كن وک (ناریوخ یسرغوط
 هرق ندنتهح یغ لاش ملا لوک روک ذم اف ق

 -رک او هتراپسا یخد ًابونج «هلیغاتس بحاص راصح

 ود را ننغاعس و تیالو نو زب رط

 ۱۳ «بول وا هیحات ر هدتسناصق

 بلاها ۰۰۰ برق ,

 .ردراو یسیلاها ۱۵۰۰۰ اتیحو هرق ۱۰ کلا

 ءقوماب «نوتوت شاخ نری 1 8
 دایر تالوصحو .ندنعا وا كره رسو هویه و م " 1

 و ها ند رلیس یک لوحو نایت فحالا یسهیع

 هیدشر ۱ .دجس ۱۵۰ :ءعماج ۱۱ هداضق نورد

 اروم هلیتقو .ردراو یسهعشچ لزوک ییاو یسهینبا

۱۹۹ 

۱ 
۱ ۱ 

 ل وا

 ٤ «یتکم نایتسرخ ۱ ءاسلک ۲ «یتکم ناییص ۸

 .ردراو ناکد ۰ و ماج ۱6. ناخ

 : او باپسا ( ۰ | تولوا هطخ (ایولاطق) كنااپسا (0۱00) | «
 (هب وریژ) و هدنتل ابا (دوریژ) 6 و داس

 وا هبص £ هدنسیف رش لامش هزنم ولیک ۰ كن رهش

 ید ودح هسنا رف و کا كل ابح WEE هن ريب «بوأ

 ندکیاو قوما و یسیلاها ۱۰۰۰۰ .ردعقاو هدنن رق
 : ود 9 یبهیعانص تالوصحم ج وسم

۳ 
 فا یکهددسورپ «بولوا فیرش عماج عنصمو ك وب

 یرکیدو هسور یر هلعسا وب

 ییا هرزوا قلوا هدهب ردا

 تسوا كنوث راجو هدنطس و كل رپش «قردنلوا اش

 هداج یسه روا بول وا یس هبق یک دن . ردهدنف رط

 ضا لو ترا یوص A كناکماج وب . رد ر وئسف

 یسهاختک رب ه دنس هش وک ۳9 یاورداش 7 اد رج

 ناک_غنح «نکیا شلوا بارخ هام ز رورم . رد راو

 هدنرلت:طاس نامز كن رلترضح ناخ دادب ع ناطلس

 دیه كنب رلتمضح lL قمان نانل و لاو و ده سص وا

 2527 در نوا لز هدنر وص هداعلا قوفو ریت

 نايلس هداریش یرالع هسا 2 (عماج ول وا) یهدهب ردا

 رک ندنفرط یلح یسوم «بونل وا حج رط ندنف رط

 ۰ )ی وا

 یلح و « عیفرب ردق هنیر

 ما دزد لاکا ندنفرط
 داو یسەرانف ۲ «یقردثلوا انب هدن رژ وا یسهداج

 هجهاسح ؛بولوا فورعم ید هلم (عماج یکسا)
 ۱ N کاوش ی

 3 یی اه OE هر ارم ها
 یدنسم و هنس ۲ «بولوا ایرد ناد وق هدنح رات

 اهد تاق رب سا ود كنهناع تلودو ؛شعا زارحا
 دادربسا ندرالوئاپسا یو «كرهدا هبوشو دی زب

 «بقاعتم تد وع ندرفس ںی هد ۹۹۸و ا

 5 هدنس هب ر كىاشا ىلع e «بودیا تافو

 کی رکب ریازح بول وا یهتس و لصانع . ردشف

 تام ولعم یک هد هب رحم روماو تعاجشو تراسح « نکیآ

 ةن داعس ر رد نرو رط هیلا راشم هاش را «هلییسح یھ رو

 . یدیشغت وا بصن هت دم هس 2 ناد ویقو «للح

(Qloron) ۰هل ےک تی دغ اف  

 2 نورولوا
 یر حس ص8 هدنتلابا هب رد یعاسا

 ندا تی وا یو نالوا ییاتمه «بول وا هبنصق رب



 ل وا

 «یسیا اھا ۸۵ ۰ ۰ . ردعفاو هدنسیق الت لع كاج کیا

 قایلف لیدنم «قارط رشعش «یسهنانختک «یتکم

 .ردرا و ی را یردو یعایو یرهش راف دغاک و

 .ارفغز كنغاعس و تبالو و ویطسف ۱ سولوا
 وا هیحان رب قم هنساضق لوب

 ردبک رم ند هب رو ۱۷ «بو)

 ۱ هلشول وا

 . ردد,صق كح وک رب ید هيحات عبا

 ا
 زوا ییاج (دقن ول وا) ه دن وح هزم ولیک ۱ كر

 هيب وق (نیدلاعاجش ۲۱ ید مان و)

 هنساص رهشفآ تكنغاعس و تیالو

 ( Oloneje دوخای 0۱096۱2 (

 - ویس زنی و ه دنه لاش كنهیس ور

 «بولوا هبصق رب هدنلخاد تلابا نالوا یانبهو هدنر

 -رآ) یلایا جشولوا -- .ردراو یسیلاها ۰

 كن هدالنیفو هدنن ونح كدتلایا (لکناخ

 .اهاو هزم ولیک عب ۱٤۸ ۷۲۰۰ یسدیعطس حاسم

 «بولوا را

 (قح وواروزتب) یکے کا VEEN یسیل

 ۰ ردي وېش كتلایا و ید یرالوک (افنوا) و (اغودال)

 رود

 1 هب ولوا

 ص ندنای رح فال هرم ولیک ۱ لی هد ردک

 هدنتهح لامش كنايلاسا ( ) 01٥١4

 0 مش ناليم «بولوا رهنر

E 

 مسا وب هنتلایا ناليم هلیتقو س .رولیکود هنغامرا

 یدل رو

 !الوا
. 

  ) (Ulea)ودر لامش كيهیس ور 3

 ع لامش ف بت وئح هک « رد رهن

 ناب رح یی وط هب « ۰ ٤  ۱مین ایم تل هرم ولیک

 (ان و) هلن 5 یسهبیصق (غ روایلوا) «هردص لک دا

 .رولیک ود هنن زف ر وک

  ) Uleaborg ) ۱ ۰كەي
CE ی الوا 

 ان وپ و هدنس هطد هدنالنیف 7م

 6, (E 7 2 اتو انا یزفروک

 عئاو م دن امش هزنم ولک ete كغر وبس زر «بولوا

AV ۰ 9ردعماج ییلاها  NDیساضق  EEاز  

 و ها ای وال الا بول وا یماضق لام كا

 .رددوذح دلبتلایا لکناخرآ

 ىر ورشم كا كنب راح ايس ینافع ۱ یلچ الوا

 (و رک و یحر نوا بول وا

۱۹۰۰ 

 A كنارزو ضعبو 1

 لوطا ا002, «بوربک هنتمدخ كلنذ ومو
 « هقشب ندکد تا تح ایس هننرلتهح یصمو قا عو ماشو

 ؛شفلو رضاح هدنرفس قازا

 ۲ ی رذن وک ید هنارا هلا هصوصحم تیرومأم

 NES ندک دتا ات و دک یبد یتمح لیا مور

 تيه نلیردنوک هبهنایو هدتنامز عبار ناخ دج ناطاس

 «كنلف ءاینالآ نداروا «بوایرو هنتیعم ترافس

 كرهدیک هنکل اعههیس ور و ناتسهمل «ج وسا هقراجاد

 هلوبن اتسا هلیقرط عرق «هلتحایسو ریس هنس جوا

 «بوزاپ ینیرلتحایس و

 یرارب ییدتبا ترایز

 روصو فیرعت قرلوا یرعوط كىو لزوک كب

 ا IE تد وع

 .ردشفار همانتحایس ر هرز وا

 - رب دشب را هل ایم زار ه دنلقت كناعوق و «هددس رون دا

 . ردشیلک اب كب یامولعم نالوا دناع هءدق معیراتو ؛روب

 «بولوا ندنساپرفا كناشاب دجا كالم مظعا ردص

 .یدروالو هدنتیعم كناشا دج هداز رادزتفد ایرثکا

:116 

 E ۱ 4 دامر قالو ۱

 ۱۷ ۹۵۲: تولوا تا اهدا ویا تان هیت رفع
 هد ۱۸۱۲ و «شعوط هد (نایرول) هدنسدالیم جرات

 ثنب رد «بولوا یرف كنالارمم ر .ردشخا تافو

 «نوحا كدرب دنیک سهدلاو مورو وک هرکس ندنناف و

 لوبقم تباع هدنقح لافطا ةر «بولیوق هنیلأت

 هک «ردشمزاب رلپاتک اط رب روم كب هعقالخا نسحو

 ند فرط یرلتیعج فراعمو هیرتو رلایمداقآ یعوح

 راحو هنس ۲۱ .ردرشل وا رهظد هنافاکمو نیس
 و «بودیا ینکلهررحم كن هنرع یلناونع « ىست

 .یدیشل وا ییرهش بس كە

 لوا
 هدب رڪ ناتو بولوا ندن راز ام رهق ناو ندا

 یرادم>/تلتسم ر زج (کاتا) عقاو هدن رق هزورپو

Ulysse (سوي5 هاوو )  

 هرصاحم ییرپش آور ( ) 00۷6٤

 .یدا

 ېب (هیولت) نالوا هرومش هل لاجو نسح «بودا
 .یدیبلک هیایند (قالث) ندحاود زاوو ؛شعیا جوز

 شلو] لد ندنالاب «نوحما كمهقک ه--هب رام آور
 رم راقیح هنادیم ییسهلرح و (دیمالاب) هد دسا

 هلیپراسح ك رک هدهرصاح یاس شا وج ا

 .ئدشخا مد راپ هنطبض كن اورت هر ریپ دن نسح e 1 ناخ مهار | ناطاس .ردشهاشاب هدنطساوا

1 



۹ 

 لا وا

 هره وطرف قوحرب «بوریشاش ینا و هد رک د هدنند وع

 تیابن ؛بوناغوا هرلهطآ لوهج قاط ریو «شلت وط

 سیلاق) ای وک
 یس ۲ «ندنکیدتبا قشعت هسیلوا یرپ و «هلبرقت

 ندقدلاق هدنتسوا کد یجد هنس نواو هدنس هب رام

 3 ییسب راف « هد دسدا شات:هدنا تدوع هننط و «ه رکص :

 اغ ید ییکالماو لاوما «بودیا هطاحا رلبل اط ماط

 ندالتف كرلن و و «هکعا ِ یرلنو «ندنراقدلوا شا

 ؛شلوا روب هنیکست یس هعب ندا نایصع ییالوط

 یتغح هنل وا لت ندنف رط لغوا یدنک كنس دنک نهاکو

 ق قاب «نوحنا قلا شک ؤا كن و هلکم رو رمح

 یعورشم ربع دلو رب هدنمسا (نوغلت) 2 شا

 عاش سیلوا .ردشمردلوا نزسقعاط یسیدنک

 كنس هم وطنم لناونع ¢ هدایلیا « ك(سوريموا) ر وشم

 یتشذکر س ی هد رک د «یکینیدل وا ندنرلنام رهق هجلساب

 یب كنسەموظنم رب رکید یناونع « ایسدوا » ید 3

 . ردیپلع ۰

a ۱ ۱طی رڪ و ه دن ع ام  

 گلو سس رب هدنلحاس یسالطآ ليلو ۰

 كب ندارواو «یشسدل وا هرب زح رب «هروک هتیاور رو

 . رد ر وک ذم ہد دم ع تج

(Olympe(س وبل )یک هد ایل اش  

 شیک ) E سومیلوا
 سوت « | . ردیع دق سا ا (عاط ۷[ ) و كن (یغاط

 ۳ هل روی تعحا رم هنب رلهدام « عاط ۷و اط شنشک

(Qlympie) |ڭاسەرب زر> هبس هروم (  

 ایفل آ )و هدنسهن دق ةطخ (مدیا) بسلو
 رایان و یکسا بول وا عقومرپ هدن رانک عاص كنب رهن ۲

 تدابع ءهلا ع اّقجا هبار وا هزک رب هددهنس ترد "ره ٩

 ارحا رلشلوک و رلن و وا عاونا «هرزوا قلوا هدنماقم "

 .یدرردا

 "رلن وب .یدیا عماج یرلاکیهو دیاعم قوچ رو طاح

 هاب امر وا ر رونل وا دع سدقم عقوم و

 د یرشم نانلوا عز ههل الاونا یزوہشمو عنصم كا ۱

 «یدا راو یلکیه رب لوم ندنشید لیفو ندوتل آ 8

 هرلن وب واو .یدنا یتراهم را ل(سایدیف) ر وشم 3

۱۱۰۱ 

 هب هطآ ی دنلوب نک اس ثكنب رب ۸ و درسا )و

 یسابرقا 4 راعدآ یتیدلوا ۱

 دروک ذم د ویعه ه دنحا بول وا دعم نالوا ص وصحم 3

۱ 
۱ 

 لو |

 پیلف یرادکح اینودک ام ندنفیدفلوا لوبق رلیبنجا |
 كنیدادحا ایوک نوعا كمريد-ءا لوبق ییدنک |

 .یدیشلوا روب ھاعدا یتهدل وا شفلو لصالایانو

 ارحا تایرح رازمنارف هدنخ را ۱۸۲۹ هدعقوموب

 .ردرلش!وب هقيتع رات | قوحرب «پودا

 ) 5) ساب و د وحات هدا | وا Olympias اهل ها د وجا

 یرادم قل هقس وط یک رسا ےک م

 كييلف یرادکح ایودک ام «یربق 2 (شولو س وی)
 یتعیبط .ردیسهدلاو لردنکسا لويو یسهحوز ك

 یس هج وق ەدنح را ۳۰ د زابل |لبق ءن رح دم دل وا و نوح

 یردارب ¿ لرودس مکح هدربا فعل وا قیلطن "ندنف رط

 -ریدتنالتق یپیلف ندارواو ؛شکچ هنو كردن اسکل آ
 لکا تلف «هلئدوع هیاینودک ام ءهرکص ندکد
 لغواو ؛شعا روب هفاصآ یی (هرتابویلق) یسهجو ز
 ؛بولیکح هربا را رک هرکص ندنافو كردنکسا

 ؛شلآ هنناپ ید یی (هناسخ ور) یسهحوز كردنکسا

 ندقعشیراق هتسهیسایس روما كناي ودک ام یغدندار واو

 ندننافو د (رتایت ۱) .یدیشمهمهدیا منم ۾ ینیدن ک

EOEهیص و ه(سوک | ردناسکل 1) لغوا 4  

 وا بلح های ودک ام هدنح رات ۳۱۹ یرزوا قلوا

 -رردتیا لتق یی (هدیرآ پیلف) هلبا (هکیدب روا) «یردنل
 هرصاحم هد (ادی) ندنفرط (ردناسق) هدعب و شم 3

 هیات ردق هب ره و

 شم رب دنا لتف «هددسدا شغل وا دعو ینح هیت وط

 ۳۱۷ دالبلا لبق ندسنف رط
 . ردشدبا ليو هدنخم رات

 کتا .یدا عباد هنسدفسلف بهذم و بول

 ضع كتو -ط الفا بول وا لوغشم هل س ردب هدهب ر

Eرر جد را ضعب رکید و هیشحم و حرش  

 ف وسلیفرب ندت ویاشم یامکح هما ون و

 وا و «شماشاب هدب د اليم نرق «بوا وا ید

(Olympiodore) 

 یجت 1

 از

 وا E 2 شرف

 ردع ۱

 . ردشعا حرش قیرات آ ضعي كنوطس

 هردنسک هداټ ودک ام )n18¥0( لوا

 هک ء«یدا هبصق رب هدنحا یرفروک هب 0

 ینیدل وا ترابع نددب رق رب «نکیا هدنلا ك رلیلای ودک ام ۱

 1۳۳ دالیلالبق ندنفرط ساشدرب یجنکیا یدلاح |
 روب كره رو هنبررجاهم هنآ ماط رب هدن رخت راب «بونلوا لوبق رلنالوا بوسنم هنتیسنج ینانون زکلاپ
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 یناکلرتسم و ؛شفل وا راعاو نکا ندنف رط

 .یسرادیهیص ردق ۰ هدنفا رطاو ؛شم رک هنسهرص

 هو

 یردب 4 ردنکسا

 ومد) یرورش تیطخ كمدق ناتو ,هلغقل وا قاحا

 هک ا دادعا هرلیلهتنیلوا یراق هبیلف یرلیلهنن ۲ (نتس

 ر وهشم 4ا وع » هه لوا « ه دننیص محرجت و قب وشت

 كوي لوا AMEN ا

 د نیا

 * رد دوح وه ویلا هک «یدیشعا داربا هب هبطح ج وا

 طیحم رع كنايلب زار ( 011002 )
 زا رب ( 1 هدنل وا

 دات a ,)و o2: E یسالطآ

 «یسیلاها ۷۰۰۰ «بولو | یسەبصق ۲ هدنلاصتا تنم

 یسدن اکو یسهججاب تا ایت - یتکم قوقح « یاهل

E 
 ا رهن وب هدنلامش كن ایلاتا ۱ ا

EL LE En 
 (هریک ) ے٢ (الم)و «ندکدع ندنحا كنلوک (وت
 ندنایرح كلهرعهولیک ۲۰۰ «هلا ذخا 7 ی ربا

 .رولک ود هنغام رب ۱ ( ار

 ۔ اهرتسا) كنا اسا (01:۲۵۵2۵) | ۳

 یعی) زوباداب هدنسهطخ (هرود

 رب هدنسی غ بونج هرنهولیک ۲۲ كنب رش (سویلطب
 هبصق و .ردراو یسیلاها ۱۰۰۰۰ «بولوا هبصق

 رو و هریکت رو ندای ایسا «هلاعفد « هلغغل وب هدد ودح

 رده هب این اپسا ند رک

 ]یا
 دمنف گاو ی قوح 2 قلعتم هب یعیبط راتو ؛شفلوب

 هسامع كلام «یک ینیدقا ر را ماط رب ها ارحا

 ۱ ۷ ٦ ٥ ار ها ید یت

 ۔ ویعیبط ریهاشم هسنارف (011۲۱۵۲)

 راق س 1 اربا هیسس ۷ بولوا راس

 ةحایس کیدا هاریاو

 ی . ردشقا تافو هد ۱۸۱ «بوغوط هدنح ران

 هه سانه «نولوا ید سدنېمم

۱ 

 رب روهشم هلعسا ون

 .ردراو یر را

 تاقو هد ۱۸۲ ۰۳ «بوغ وط هدب ويل هدنرلګ رات

 ریتعم و افك ضع قلعتم

 .ردشتا

(Om) ۱بولوا ند راپا كنايرب سس (  

 E (قنمون) ] ۳

 كل هزم ولیک ۸۵۰ كرهدیا نایرج یرغوط هبرع
 هدنلاصتا یربش (قسوا) «هرکص ندک دتنا حطق دهان

 .رولیکود هنغامریا (جتریا)

۱۱۳۰ 

 i رف e هلاموا د ا ۱ لاا
 ك (لتاشفون) و هدنتلاپا (هنیس یعاشآ)

 بولوا هبصق كحوک رب هل فرش هرنفولک ۷۲

 شف و یرکرم كل هق ود هدعبو كغلت وق رب هلن و

 ترش هلغل وا

 ES ینناونع (یسهفود لاموا) ن الا یساضعا

)Ombrone(هناقسوط كىال تا  

 رب هدنتلاپا (هنپس) و هدنس هطخ

 ضصم تا EE نایل روا .ردشلو ت

 | هنوربموا

 هب ونج «هلئاعبت ندنلابج هل لس (نینپآ) «بولوا رېن
 «هرکص ندنارج كلهزبم ولیک ۱۵۰ «قرهقا یرغوط

 .رولیکو د هنن ریکد هناقسوط هدنراوح (هتسوغ)

 ١ .هطخر یسا كیايل اسا (00۱۲۲10)

 هر س ابر واوا یس ۱
 هنرکد قییایردآ اوز «یدرویلیرآ ند (ایرورتا)

 فلبا (هناداپسیحایلاغ) الامت ءیدرولوا دم ردق
 .یدیا طاحو دودحم هلیتکلع ر(نییاس) یخد ای ونح

 «بولوا بوسنم هنئیسنح تلک یھ لاغ یسلاها

 .یدیا رلمدآ رواکنجو روسج
 هطخ (هدییاب) كرم (010005) ۱ 1

AE تم هدنسدع دق 

 . یدنا روپشم هاب رلغ | تدابع ار ام

 (-Eyhémère; Ël سورع وا دوخاب ۱ ص وا ,82e ۳ ورع وا د وشاب

 ندنسابعح يدق نانو ۶

 ان ودکامو «شماساپ لوا نرف ترد ند دالي «بوا وا

 " هدننیم لحاس فالو

 مممضعب هنمان كنون «هلفلوا ىع دردناسق یرادمکح

 .یدیشتا تحایس ه یدنه طرح رحم و «ارحارلت رومام

 رلینانوب کسا «هلقیبطت هرات یهیانوب ریطاسا

 نانلوب هدنتبچ قرش كرعلا ةریزج ایوک كن رد وبعم
 رارادمکح شهر وس مکح هدنس هم وه وم تکلع (ایا اب)

 .یدردیا اعدا یتفدل وا ث رابع ندن رلوما ۹

 ۱ دشانلوپ یرهرقن ضب زکلاپ
 سوري 1 وه ر ۱ صوا ا ه وا) ھ دوخای

 u) وم قا) كنایرمیس (00۱5]) ۱

 «بواوا رېش رب مکس هدنتلایا ۱ یی

 ۔وت)و هدنسیقالت لع كنبرارهن (جترپا) هللا (موا)

 «هدنسیق رش بونج هزاموایک 4۸۰ كنيرېش (قسلوب
 هیت رش لوط ۷۱۳۲ هلا یلاش ضرع ۷

 بم وا



 و

 ۹ . رد راو دم نویو

 ۔ سس لردنکسا ك وہ (100100670) ۱ ا

 كييلفلوا اهد «بولوا ندنراراد ] هل" د

 رہش ( اید راف ) تكنكارت یسدنک 2 یئاک

 -الفه) «هرکص ندننافو كردنکسا «بولوا ندنمدق

 كنب رتمج ساویسو ینومطسقیعب (ایکوداپق)و (ایوغ
 دل رک هظفام ینکلم یدنک كرکو ؛شلوا یرادکح
 یتسهعساقم كنا ودک ام هللا هعفادم نشر اردا

 كرهدبا رهراحم قوج رب هلرلبیقر «نوجتا عنم
 داللالبق هلغف وا كرت ندنفرط یرکسع یدنک تیاپ

 بولغم ندنتفرط ناوققآ هد ها ۱
 .ردشغلوا لتف هدسحم هد ۳۱۵ و سح «بولوا

 یشک ييا هلسا وب ید ندنرارادبکح هغر بس

 ۲۶۱ ندضرا ۲۱۳ دالبلالبق یسیحرب : ردشک
 ندن رارادیکح دروسو شم روس تموکح كد هنح رات

 تدخ ید هنسق رب كفراعم «بودنا طبض رارپ ضع و

 (لان ) یحریو نکی كديحرب یسیهنکیا س .ردشعا
 هت هدنخ را ۱۹۸ دالیلالبق .بولوا لغوا كن
 یرادکح اینودکام بود اقافتا هلرایلامورو ؛شمک

 یرادکح ( راکدنوادخ یمی) اکو (سویسرب)
 مولعو ؛شعازف رهبرام ضعب یراق « (سایسورپ)
 لیخ یسهناضنل هغر «بودا تمدخ هفراععو

 نالوا ء (رتلیف)و ( هلان ۲) یراردارب .یدیشغا عیسوت
 و 0 eT ر

 . نت توک ۲

 ره ےک
 روموأ
 ۔ زیونح «بولوا یک اح ومو

 هنب ر وطاریع مور هدعب و ل روطاربعا مور یشراق هرآ
 هل (نزوقاتناق) نانلوب هدن-اعدا قلروطارمعا یشراق

 نالوا ترابع نديك زو جاق ر «كرءدیا قاغا

 لیا مور هاب اعفد هل رک سع كي جاق رو هسا ود

 ییرافرط هقوشعد و هنیحم وک یوشان هنب للحاس

 .یدیشلک ید ردق ,رهعمکحو ؛شعا تراغو بہ
 -احر قاط ناخدارم ناطلس ۱

 غوا كشط e كب روموا
 هدناعوقو مم ضعي ندنفرط هيلا راشم هاشداب بواوا

۱۱۳۰۳ 

  یتراجت هلرلقولاقو رازبقربقو یتکم تعارز «یساسیلک

۳3 
 كنافطصم هدارپش صوصخیلعو ؛ش دل وا مادختسا |
۱ 

 هدلنا وغ ینید راقیح هلیق وس كن رر

 ا یک ف و قوح كب ۱

 مکح هدناخ و راص رف نام ندا بقاعت ینافو كدب زپاب

 یطبض ربع زا هک «یدیا را واهد كب روموا ر نروس

 .یدیشعا قاغا دوع دلی ر وهج كیدن و هدنس وه ره

 9 9 زا زر ۱ ك ۱ هبصق هدس و

 هزبم ولیک o كن هش وقفل ا وفر ومو

 هزم واک ۷ ند رح لحاسو هدن رانک یاج # «هدنب ع

 ط . ردیقا و هدیرحا س .ردراو یسلاها ۰

 تک وا كن هبصق وو هدنتمج ع لامش كنەرزح

 (یزفروک وفروهوا) ید هرفروک ر, هچګساو نانلوب
 .راررد

Eیاشرفآ  

EE۱ ۱ یزولو 2  
 و ك ویب هديب ونج

 هاب راما (یزولووموا هرق)و (یزولووموا قآ) بول |
 هلا لکشت ندنعاقجا كرهن ییا نلک ند (لاوسنارت)
 هنیود (ایح ول هتناس) ‹قرەقآ ندنحا ى رولوز

 ما
 .هطخ (هلیوز) هدتهج نازف كناد وس ۱ وا

 كلن وک کس ندهلوزو بوسنم هنس
 ۔ دم هد هر کر یتیدلوا هبصق رب عقاو هدهفا

 .ردر وک

 رر (0)
 ۔وہ) یبرغ «هلناعب ندنرلغاط (ولوک) ] ۰

 هدنفرطتلآ كن هبصق نالوا یانمه اقسالا دعب 21 لس

 هزنم ولیک e یار ٠

 e ۱۲ ندنصنم كرهت ۳ سا 9

 و یرع «بونلو ید هبصق رب هد راف و هزم ولیک

 یسلاها Nes کلايو ردیسهرادا نکس كاش

 .ردراو

(Homère, “Ou.ngos)ناب وب  

 «بولوا یرعاس كوي كا كم دو

 ٩۰۷ لوا ند ( ) یسع دالیم هروک هتیاور

 ۱ سوربموا ۱

 لاح هجرت ا كنو .ردشفل و تایح رب هدن راتخ را
 شغل وب صخعت 1 را مسا و یح «بويلوا م واعم هلیماع

 قفل وا دم كوك ید :ییلوا
| 
 راوتم .ردشانسا ۱

 «بوغوط هد رمزا سو رم وا «هروک هتاور نالوا ۱

 هک ءیدیا ريق رب هیتی هدنمسا ( سییاتیرق ) یسهدلاو |
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 یبهجرت بحاص «قرەنلوا لافغا ندنفرط یسیصو

 سپردن هاب د اشک هسردمرپ هد ریم زا هدعب و ؛ شم روغوط

 «هلکشا قشعت هسیاتب رق (سویف) نالو لوغشم هلا

BOEهدشافو «كرەدىا دیر ینلغواو «جوزت  

 (هدایلیا) «هدهسیا شوط یتیرب كنلعم هجرت بحاص

 كم هبظا یناعوقو یسروبشم ةبراحم آور هلیمسا

 تامولعم ذخا راد هناعوقوو «ندنکیدش ود هنس وه

 تحایس تدم رب «هلک ر یتسهسردم «نوحا كجا

 دلوا رهظم هل وبف نسح هدننطو هدنندوعو ؛شعا

 ؛شجچآ هسردم رب هداروا «بودیک هراس .نوهغب

 هدنرورض «هلغلوا ر وک ندنزوک یا ل رایتخاو

 یغت ییراعشا ویق وق ه«كردیا دالب رود «بولاق

 تیامو ؛شلوا روبج کشید یکا یحهیب بنا

 . ردشعاتاف و هدنسهطا (سو) ندن رادطآ (هدالقیک)

 کیا هلرلناونع (ایسیدوا)و (هدایلیا) یر هجا ساپ

 یتتسهرصاح آور یسیحشرب «بول وا هم وظنم لصفم

 شفل وب هدهسصاح وب یسیهنکیاو «یتطبض ترو صو

 راچود هدندوع ك (سیلوا) ندنرلنامرهق نانوب نالوا

 او یرارپ ینیداغواو یی هبرح بئاصم ینیدل وا

 هم وطنم کیا و .ردروصم ینتدوع تروص هننطو

 هرلهطا یکهدراراوج وا هلیلحاوس ربمزا ینعی (اینو)

 اللو AEE «بولوا رگ ار نالوا ص وصحم

 ریطابسا یس 1 دی ر وصت نسح كناعوقو فن رلتغ

نال وا قلعتم هن ایفا رغح ین دیس کیا هی هم دق
 .الیصف

 وک اهدو جف هد یسیجرب .راردرویشم هلی

 ید یرلذ دل وا یراربا كا 2 ك ا بول وا

 ره راف ا هدیص رد ۱ هقشب ند رلن وب .ردن ونظم

 هم وظنم 1 یکاح یی درام 1 تو ا رهغاب روق و

 ه دن رلیب ا وب یرل هم وطنم تس ورب.وا هروک دا اعحا

 ك رلینغم اط 7 «كرەزک ةا ندا تقو قوح ر

 قروحر هد ه سد و و نیش وا داند اع هدب را هل ص وح

 N EPA عج هدعب «قرهاغوا هنالدت

 ك رلیق رش ماطر یر یرآ ك راهم وظ:م وب ردو a رھ

 عاش 77 هرم اد سورب.وا و یرلقدل وا لصاح ندنچج

 رکف نالوا ه دنفح دنلوب ثرابع ندن الع یدوحو

 «هدهسا هدکعا توق E 8 هجا وروآ

 نوا ۱-۹
 | مظتنمو برم یغاشآ ند راقو كرل هم وظنم روکذم

 ءارطا كن هدافا تروصو هنن رک دتا له تاعوقو 7

 قماعانیا هنیرلقدل وا یرنا كصخش رب ,هسریلیقاب هند

 یابدا یرب ندیکسا هموظنم یکیا و .رویلوا لکشم

 هلن اعفد [ربخاو هیشص و حرش «كرهدیا لوغشم ینانوب

 . رد رلشفل وا هجرت هرلناسل ثکاو سشن و عبط

 - ویویلیا) ندنفرط رلینا و كم دق سصم ۱ نوا

 ا مسا كنیرهش نانلوا هیت (سیل

 . تعحا 42 فو دام 4 ل لب ») , راد ساق
 3 E وی ما

 ندهینان وی یابطاو ا (190۵0) ۲
 ۱ 9 ۱ مت وا

 هدن رف یحد رد كل دالرم «بول وا 5

 كب كفلنايتسرخ ؛شغوط هدنتهح نیدآ ینع ایدیل

 یلاوحا محار كناکح یامدقو ؛شقل وب هدنلع

 عبط هدااوروا «بول وا دوح وم یرا و ا

 . ردشفل وا هجرت و

0ا۵۲زم) ۱ روا
 كوي هدیلاش یاق مآ (۵

 هل | هعفج كلام «بول وا لوکرب ۰

 هل راررب ا ینیدل وا عفاو ه دنسهرآ کلم هد ان

 هدیغاشآ كا ینعب هدقرش كا كلوک شب ندیا طالتخا

 یامشا ضرع ۶ ها ۳ ۵ .ردیاناو .

 - وا دن هدنسهرآ یبرع لوط ۸۲۳ هلا ۷۸۲۸۰۲ و

 .ردهزنمولبیک ۱۱۰ یضرعو ۳۲۰ یوط «بول

 هلیل وک (هب را) نان و هدننهح بص عب هدننسوا

 طع رح عب هلریکد و یسرومشم لالش (هراغای)

 (نارول تنس) نالوا هدنمهح یفایآ ید ها یبالطآ

 «(ر و رنالب) .رودبا طالتخا هلی سهطساو یعامریا

 هلوک وب رم جاق رب رکید هلیرارن (تنرت) (وغوسوا)

 یراناهل .ردراو رلهطا قوج رب هدنجا .روایکود

 نبرد یراوص .ردذب ذل كيو قوح یراثیلا . رد زآ

 «هد هس ر وبل هدا ريس ید راک كوي لا «بولوا

 (وب راتنوا) هب هد ان یراقوب -- .ردقوح یره وط رف

 . ریلی رو یحد یعسا

¿e )) ۸ 7ران امروا»  

 ۱۳۹ ی داو روا

 ای :ب ول وا یسیعتلا ك رلدیحات ندا تک ر قس

 لاعش ؛هدلاح ینیدل وا عتاو هدنرلطس و كنهروکذم

 ۔ رجول) ابرغ «(یروا) ارش «(جیوشا) ندنتمج قرش

 .ردطاخو دودح هایرلهیحان (هنرب) ید ًابونح ۵



 لب

  ۳31 WENردراو یسامها .

 (دلاورتنوا یراقوب) هیحان كحوک وب .راردکیلوتقو

۱۱۰۵ 

۱ 

  مدقنم هتنروهج ییا راما (دلا وزتنوا یاشآ )و ]

 یسکیا هننانوعبم سلجم كزنشم كەر وسا هددسیا

 ی رد را ینقح كهردنوک توعبم كن رب

 .هب رق (جیاتسا) هد یکكنسیجکیاو «(ننراس) یزکرم ر

 کیا «یرلغاط یلنامروا هدنتهج قرش لاعش .ردیس ۱

 ترس یعاوه .ردراو یلوک جاق ربو یرلیدا و كویپ ۱

 ندستا هلابور> زآ كب یسهیضرا تالوصحم بولوا

 اچ و یرلاعرم
 تالو رک ما نو شا

 . ردیرب كنهیحان جوا ناشیلاچ نوجلالقتسا

(Unst) ۱ 9کہ دلا كنایچ وق سا  

 - وب هدلامش كا كنب رادطا (دالتش)

EN E ۱۳۳۱۳ دانا امت  
 ولیک ۱۱ یضیعو ۱۵ لوط .ردعقاو ہدی ع لوط ۱

 یرلن دعه روابو مشیو یسیلاها ۳۵۰۰ ؛بول وا هزبم ۱

 ندقوح یاناویح هات رپ .ردرابع
 4 فا ۳

 .راقیح رين قوج كلو

 . رد راو#

 اص) كت هیس و رپ (170511۷۷۱)
E : 

 ی ه دنس هطح (هسق 5

 سن تیاچو قرش لامش ه دعد هب قرش بوح ادت

 طخ (هکنیروت) «هلایرج یرعوط هقرش بونج
 هول فعلا یدله بله سیوو «قس یتسهعدق

 ینیرلباچ ارک و
 (هلاس) هدنسیش راق یرهش (غ روبموان) «هرکص ندنایرج
 :رولیکاود هن ر

 | تب ترعسوا 8
 رک لوح دمت فص نادناموقو ؛شعوط هدنسهطا

 كل هزمم ولیک ۱۸۹۰ لا رهدیا ذحا ید

 مدق نانو ( 086516۲116 )

 (هنیکا) بول وا ند رلخر وم

 . ردشم زای ینیرفس ك رهکناهج و «بودیک هبایسآ هدنتیعم

 .زدشلدەنل وت یر هرقف ضعب زکلای كنیرنا وب

 ۔ایتس رخ (8۳ 008511۳06) س ك
 میسوا

 و دو دعم ندا هدن دنع رلن

 res pen یوطانآ لصانع .یدسا یذیلت كسول وا ندن و راوح

 | ندنهایتغا 2 سون عقاو هدنلحاس <

 ضعب كن و توس وا یسهلوک كتر ه رزوما (نویف) 0

 الا هس ول وات رار یرکص ندقدلاج نسايشا

 وفع ینتحابق كت هجرت تحاص «قرهزای بوتکم 3

۱ 

 ن وا

 هن) وا لمف ه دنسا رده را ٩ ۵ مسن وا . ردشع ریدتسا

 .رونلوا ارحا ی و یجنکیا كن رام ییط رو (قر

 هک «ردرېن رب هدهیسور ( 0683 )

 قس یتلایا و .هلناعبن هدننلایا (جخولوا) ۱ 79
 ادساو ؛ردبا لوخد هنتلایا لکناخرآ .هرکص ندکدتا

 ۔ولیک ۵۰۰ یغوط هبیرغ لا هدم و قرش لاش
 (اغنوا) كريڪد قآ یامش یرکص ندنایرح تالهرنم
 كج وک رب هلما وب هنب هدننصتم س .رولیکود هنجاخ

 ییامل یعتیلاب و یسیلاها ۷ «بونل و هبصق

 .ردراو

 هدنس هیلاعم تهح كندیس ور (Onéga) ا ۱
 3 مس 3 ِ 9

 هدنسهارأ ج د قا یاعش هليل وک (اغودال)

 نالوا هدننکح یعایآ كنلوک اغودال «بولوا لوک رب

 .ردیا ذخا ینیرلیاچ (ایوش)و (ارفتیو) هل رخ (ریو-۱)

 یوص بولوا هرتمولیک ۸۰ یضرعو ۲۲۰ لوط
 . رد هیلکشم نی . ردقوج یفیلابو قار

Ungاو ی ۳  ngannieو یا ۳ )  

 «بواو ده 9 یکسا »ِ

 يدنا دونه ا و ۲

 ا | راوکنوا

 هدنحما ییاچ (كنوا) ندنرلعبات یربن (هقسروبال) بول
 هلا لاها ۱۱ ۰۰۰و ناک هدنتسوا كنهطآ رب عقاو

 ايجلاغ ًالاش یتلایا راوکنوا س

 (نیلپمز) حد اب رغ .سق وباز ًابونج «كرپ اةرش ءا

 یضعو ۸۰ یلوط «بولوا طاحت و ,د ودحم هاب رلتلایا

 یسلاها هزنم ولیک ۰

 را الوا

€n ge2۲ ( )هب تیم وق هدناتس را 

 -وا EE 7 یزک سم تلایا ید

 . ردب واح یی هعلق ۲

 .ردیشک ۱۰۰ ۰۰۰ ید

 هونج هدایلاتا (006111عم 02عع112)

 نالوا یانمه عقاو هدنلح اس یزفروک

 یسلاها ۰

 كن (ایرود ایردنآ) روہشم .ردراو ینایل كچوکرہو
 «بولوا ر رب قلغاط یتلایا ایلنوا س .ردینطو

 ط ج راک < ی سه سه «یسلامها 1

 .ردراو یعای نوتز لزوک

 ندنسام مدق نان وب (OBnopide) | و
 لبق بواوا یوسلیف ر لرفاش) .ب

 مولع هروک هتاورو ؟شما#ا هدن رق داليا

 بول وا قفوم هنایفشک قوحر قلعتم هتنوهو هیضایر

 یروح یدنکكشن و كو ىنغيد وا ص قا عطق كسم رحم

 . ردشعا فشک ی ینتکرح هن رز وا

 كبو یشاس ¢+“

 نوک ۹۵-۳ دنس

Y۰ 



 نوا

 نلد 22 تس ۵ ۹ كرهدیآ دع ترابع ندتعاس ۸ هلا

 .یدشما ضرُف ید یرف ا رود 7 ترابع

 ا زالوک لالو زد وا
 هل وک 1 یه روس لصا نع یسدنک «بول وا ر

 7 كوي ه دن ام شا دقرا تراسا 0 دا یییدل وا

 وب یی ام هدایلعس كرهدیا تک را واو دوش

 امورو ؛شعا نایصع نالعا هلکمک هنشاب كن هلوک

 دالیل لب کارا «ب ودیا بولغم یحاقرب ندب رارادرس

NNEهحاخ هدلتف کو کا ندذف رط (انی ر) هدنح را  

 وا مادعا كرد رک

Onosarder )و نان  
a ردراسونوا 

 یحرب «بول و | ند رلف وه

 باد هنو ینانادناموق ئ شماثاب هدب د زلیم ناف

 | نالوا راد هبرح نف گرا بلامور «بوزای باک رب

 مویلا باتک و . ردشغا فیرعت ییراتکرح و تام ولعم

 « بول وا قاب

 . ردشهل وا

 | مووا
 هدنتهح هب سصرق و ساویس یعب اکودایت هد دزلیم

 تهذم ك رز ایتتس رخ ( 1000100 )

 ترمضح «بول وا یسوپقسپ قیریکو :شقا تان

 ادیب رکف ر صو صح هنیدنک هدنقح یصعش كناسيع

 رروصت كرلنوبو «راکنا یتتامارک كنەزعا «ربارب هلکعا
 قلخ قوحرب دنبه دم .یدر ودا E هننرارناو

 نن هبرغم یني (ایاتبروام) یسیدنک «بولوا عبات
 هدنح را ۳۹۳ ءهللدوع هننطو هد عو ؛شفلوا

 ا :تافو دا
da1 (Onomacrite)رب  

 بولوا نهاک و عاش یکسا

 (قراپیه)و ؛شماشای هدنرلخح را ۵۱ دالیلالبف ۱

 نانلوا دانسا هب (هفروا) یعاش

 تا رفأم ون وا

 .یدیشف وا

 . رد ونظم یئییدل وا یه نک تب رب كن و كل راعسا

8 
 ی ندنف رط

 لا » دو درب هددسنا رذ (۸۱00) ۱ ا

 هامش ادتا ءهلاعب هدنتلایا « یلحاوس ۱

Eunus ( ) ۱ عوقو هدامور یکسا 

۱۱۰۹ ۱ 
 ۳ هجل ساب كای و e بول وا هطح ر ا ارا

 . رد واح ید رلعبنم |

 ۱ نرق یحند رد «بول وا ندنساس ور

 ۱ كلە زنم وليك ۱ ۳ ۵ «قردقآ یی وط دن غ هدعب و

 . رولیک ود هنناهل یرهش (تسرپ) «هرکص ندنایرح
Uni Me5¡ ۰هدیطس و یاش ھا (  

 » مت ا o / یسماسوا
 یون ضع N ۶ ا ٥

 نوا

 راد یسا كنهدنالربا ( ار |

 هنب راف رط رثک | كنهرب زج وب كد هنخ رات ۶۰ ندنح ر

  «قافنالاب هل (توقسا)و را (تقی) و ؛شهروس مکح

 (رتسنیل) هدعب و *؛شم راقیح ندایاترب كوي یرلیلامور

 . ردشعا تاف و ال مع هد هب راح رب ییدتا هلل راد« 2

 هد عا كياچ كشيالو نوزب رط ۱
 1 هس وا
 ۰ ۰ رف بول وا دبص ۳, یک 5 2

 -ونح قرش هزم ولیک ۹ كت وسءاص و EE ریکد ۱

 قرهلوا هد ساب لزوک .ردیقاو هدنحشا كن وق رب ۰

 «ردراو یسلاها 1 ۷۰۰ هنولوا هبصقر نشنلدو

 ۲ كلديا هلع رق و تداعس رد «ییئافس يح «یرلهاکتسد

 كنسيلاهالوا ندن و .ردراویتکم هیدشرربو یتراج

 هدایز یرلتورت ندهیرح تراحو قوح اهد یرلیک
 ( همرت ) و (هسناف) (قرش یساضف هب وا یا

 ٩۰ ۷۷۸ «بولوا اضقرب عساو دودحم هاب رلاضق

 «ییاخ۲ «یسهیکن ۲ ءیدحسو عماج ۵ «یسلاها

 .ردراویسهیادتنا بناکم ۸ هوییاکد ۰۳ ؛یباج۳

 هرس و رب ونک «نتک هلا هعونثم تایوبح ینالوصح

 تاقوت ندهلکسا .ردنرابع ندنعاونا كرو يو

 قیرط نالوا یک ردق هنسهبصق راسکی كنغامس

 هد اتق تای رک ردشم ربث رآ س هن راک تیها كن هز وا

 ۱  ربفد «یک یفیدنلو یرل_شاط هاو مرم قوح ك ۱

 3 رلن وب یعسقرب كنيلاها «بولوا قوح ید یرلن دعم

 زاغنمو نوشروقلهس .راردلوغشم هلیلاعاو جارخا

 .روینل و ید یرلن دعم

iرم جوا هدهیسور هلعماوب (2]0) ۱  

 قرش كنهیسور یسیجرب بولوا ]۰
 بے هده و هع فلت اعبن هدنتلایا (هدغولوو) هدنتبح

 رربک هنتلایا (هموزئسوق) «قرهقآ یرغوط هی ونج
 نالوا یانبه هلا ذخا رلیاچ قاطرب ندلوص و عاصو

 كل هزتسم ولیک و ندکد ندنک وا ید یصق

 ۱۳ و دارا (اهلوو) ندلوص عءرکص ندنابرحب
 هدنتلایا (ریمدالو) هدنراطس و كنهیسور یسیهکیا س

 IV «قردفآ یرغوط هی ونح قرش «فلناعب

 هن ربم(هقوا) ندن رعبات اغلوو «هرکص ندنایرح كلهزنم

 E $ ۳۷ كدالیم و 0

 ۱ صوصحم دللاعا نافس ءواعل .ردفیطل



 هدنسقرش لامس كنيس ور یسک وا بس .رولیکود ّ

 هغ اد عبا «هلناعبن ندنرلغاط لاروا هدنتلابا (مرپ)

 ولیک ۱۸۰ ؛قردفآ یرغوط هیونج برع هدعب و
 (هروح) نایک ود هب ییاعش رحم هرکص ندنایرح كالهرنم

 صنم هتغامریا

 نکاس هدنسهرړ زج راقسغادم (0۲۵3) ۱ ۳
 یتفص هکاح تلمو مھم دا كماوقا

 كسکوو هدنرلفرط جا كنهطآ «بولوا ینالوا زباخ
NENEردن رایع ندس وفن ردق نوير  . 

 زود یرلجاصو كچ وک یرازوک «یوشیز یرلکن ر
 .ردلئام هندعو عالم یرلتعیبط «بولوا رامدآ ]

(Over-Issel)۳ „  

 ۳ | لسارووا
 (.رووناه) كنايالآ فرش اا (هتنرد) الات
 (هیلافتس و) كنابن الآ هنب ندنفرطقرشبون- «هلیسهطخ

 . رول وا

AA ARA Eحو  

 (هزرد ور) ید اع 1 هردلک) اب ونح « هل .سهطح

 ۳۳ ۵ ید در دح اف . ردطاح و د و دم هل رلتل ایا

 ٤٦۲ E ERE یسیلاهاو هرتمولیک عبرم

 قعل او زود یسیضارا .ردیسهبصق (لوؤزا) یزک ره
 یرلنامر وا و ی رلاعرم «یرلقالاج «یرلقافاطب «بول وا

 وب یاچ چاق رب رکید هرم (لیسیا) .ردقوچ ید
 یرلناوینح وآ « ی را ربغیص .راردا ی یس قش یتلایا

 هاب یدیعانص تالوصحم .ردق وح هدیرلب رآو ۲

 . ردب رابع ندنغاپ جاو

 نانل وا داضا تلایا رب هدنس هج دق ۱ رووا و
 عقاو هدنراطسو كن هروک ذم تکلع :بولوا ی

 هش رام و یسرک ؛نیسوهل «یالو «زروف «هنو روو
 تناومرلق) یدک م .یدیا طاحو دودحم هر هطخ
 (مودود ییوب) هدهدیدح نایسق .یدا یربش (دارف 8

 (هدوب ر) ثنتلایا راول یراقوب هلبرلتلایا (لاشق)و
 یراقوو یغاشآ .رار ویدا بیکرت ییدطخ وب یماضق
 ینرووا یغاشآ .یدیا مسقنم هبکیا هلیرلسا یرووا
 رلیسهیابنا وق «بولوا فورعم ید هلیمسا (هينامل) _
 یسهطخ یرووا .ردر ورم هلی رنک تنالوصحتو

 (دیلآ ) ندن رلعبات (رآول)9

 تیموغ یسیضارا یردنلوا قس هرم (هبیود
 - رود) ندن رلعبات (هدنو ریژ) و (

 عافترا بسک هدنفرط ره ندهبنکرب یضارا هرزوا

 كف

 یرد «ریتب عای فداکار او ندا وسنم لو هليا زب" ۱

  (Auvergne)نایش كنهسنارف |

 و وا ۱۱۷

 . رد رابع ندرلناکرب شعوس یرادسو عال ندا ۱

 هچاشاب بول وا ط ورم هتس ا (هنوس) یرلغاط |

 ترد هلرلمسا مودود ییوپ و هرور .هیلازس «بمولپ
 فورع» هلیعما (ان ورآ) هدم دق نامز ردم هقاط

 تدم لوط یوق (نورآ) نالوا یسیلاها بولوا
 ا ادعا تعواقم هرمیق ر و هرایلامور
 فراعمو مولع هدهطحخ و و یتموکح رلیلامو ر

 هنشاب یدنک هأک هداطسو نورق .یدیشعاقر یخ
 هرادا هدیروص لقتسم من رار هلرارب را وعمه هاکو ۱

 هنغللا رو )سارق هدنګ رات NS ا “قد هنل وا ۱

 . ردشغلوا الا

 كتابا ( ویتلآ) ەد رىكتر و (12۲0۲۵)

 ا ۳1 یزک م ۱ هرووآ
 ۱و 0 دقو هاتف رش هر
 هبانک ندرق ؛ینونفلا رادرپ کما «یناماکعتسا «یسیلاها

 نر الامورو یدجم روس
 یسهقیتع راث آ ضعپ رکید هل رلدیارخ یو وص رب
 ندنفرط نیل :ارع هدنسیرعه جرات ٩۷ .ردراو
 هنط,ض دب كنا راصن ه دنخح رات ۵ «قردنل وا چ

 ردا ۱

 رب كو «نکیا ندع یداع بول 2 نووا وا ریلکنار تیناسزا بح (06)
 یب هلیسهطساو ییسو ؛شاوا یحاص دنایکیلبیا
 كلانس هبرکق قمراروق تاتو تا ف یو
 هتکرش هلع نوش «نوجا تابا یوب بولوا
 سات هشرپاف كوب رب هلیطرش كا لاخدا

 هنداع و تیاسنا هراد یراایفسو یاج قوج کی
 نوحا شو تای و .ردشل وا قفوم هلاخدا

 «بودا س

 هدنشرات ۱۷۷۱ .ردشمزای ید ا اط رپ |
 تافو هد ۱۸۵۸ «بوغوط هدنرش ( نووت و )
 . ردشعا

 زق ر هدنفاهسو تیالو مورضرا ا
 ن لاش كمورضرا «بول وا

 هددفاسم تعاس حوا نده ورض را یرک سم .ردعداو
 هر «بولوا اضق رب كوي ۰ ز دیس هصق (هجا) 1
 بے ‹روصتکرا «ساتو 5 « سنج, علق سا «ناج

 «یردیح «كل ودم هجلبا «ضراهرق «اپايق ۳۴
 ۱۵ هل رلعما كسوکهرک و قووانس «ناک روخاول
 71 ,فّلغل وا عماج یر دا ۷۱ عج و حا



 قوا

 یرو-صقو مالسا یمظعا مق هک «ردراو یسیلاھا

 ؛هرزوآ خیدل شالک | ید ندتعما زوو راو مرا

 «بولوا ترابع ندررب زود یبظعا مق كنسیضارا

 هلرلغاط كسک و یرلنهج ییغ لامشو قرش لامش

 ك رهشل ربهدهووا رلیاچ د دعتم نتیاندرلغاط و .ردطاحم

 هباضقوب هیلع هاب ؟ررویدیا لیکشت یر تارف

 یار رب ها اب رظن لب کشانرا روکزپ

 هلا هع ونتم تاب وبح «بولوا رادلوصح هقدل وا

 ۳ وا ا اونا ۵ ورق

 یایس .ردقوج یرانامرواو یزلاع مو ریاچ «بولوا

 .ردقوچ ید یسجلآ هل رلشاط هينا یم رقو ضایب

 ندعمو رهجلباق ددعتم هدنرلفرط راسو هداطق نکرم

 و عما ۱۱ هداضف نورد .رونلو یروص

SEیتکم نایص ۷۲۰ . CA EG TS 

 ۶ «ناخ ۲۷۰ واو ناکد ۱۷ ؛رتسانمو سیلک

 زب یسهیعانص تالو_صحم . ردد وح وم یر وک رک راک

 . رد رابع ندناچوسنم ضعب یک لوحو

 مرد تكنتالو زیزعلا ةرومم دحهو وا
 و نوا و

 «هلغلوا تبنمو زود یسیضارا هبسن هنب رلغاط تهح

 قحهووآ هنب یزکم .ردیتشیعم رادم ا زاد و ایوا

 ۱۱۶ تا روا ین واوا هم رب توت ا

 نده رق ۷ ۵ اضق .ردءقاو هدنسب ع بونح هزم ولیک

 هدا رله دالر ینکآ ۰ یسیلاها «بولوا بکر م

 یروصقو مرا یردة٤ ۰۰۰ نکلاب هدكرلن وب هک« رد

 ه هداضق نورد : رددرک یس رکا «بولوا رسم

 ؛ینکم نایتسرخ ۲ و مالسا ۲ ء.اسیلک ٦ «عماج

 لو رب هداضت و .ردراو ناکد ۱٩ و نان ۰

 ندنون بولوا دتء ردق هد رک ز ام ردوا و نامروا

 یویطسف هلم ساو بس. رونلوا عطق نودوا قوح كب

 دوړ هدنساضق شک رح عبا هنغاڪس یرغنک كنتالو

 هو بس .ندیکر م ند هارق ۷ ۰ «بول وایند هیحانرب

 ید درق حاق رب هلمسا و هدنغاڪس للا جا بت الو

 وب ه دنتهح تبع كن الو هب وډ كال ذک EES او

 هل رلغاط دور زو و لناعود بول وا عاط رپ درسا

 . ر دط وب ی

 هنعاهسیل و كن الو یو طق یزو هووا

 رر هدنساضق نیط راب عبا

 .ردشفلوا احا هيحا ر هح ربآ ًاضعب «بولوا

۱۱۰۸ ۳ ۳ 

 ۱ دیووآ

 ۲ نیک (موینماس) لوا نیا ندد لیم «بولوا

 ۱ 1 هيام و ر ن وهلیصح ی وقح و :شعوط هدن ریش (هن ومل وس)

 ۱ تسک+ هرم ها وا کل عاش هدلاح یا

 7 تاسلا هسوتسغوآ و دنس داس تراهم ید تنا

 ۱ 1 لوس «ساروه «لیحر و ندا رعش ریه اشم ك رودا

 ٩ درس ۱ E دفع A هراسو

لکقا باغ ینهح و تسوتسعوآ نیزسنآ هدنح رات
 ه

 1 (سمعوت) نالوا شفل و ہد اسا ع اش 4 ریکد ه رق

 هدار وا هرکص س SES شغل وا قن هنع دق رش

 یراعشا راسو یرادم وظنم قوح ر .ردشعا تا و

 . رد راو

 | ودووا

 ۴۵۰ كدیردام رداع كغاعس نالوا ییانمه

 تكحوک رب هدنعسا (ایو وا) و ه دند ےع :لامش هزنم ولیک

 «یسلاها ۰ «بوا وا عقاو ES كاج

 2 ب واط یو وص «یساسیلک رب عنصب «یونفلاراد

 ۱ هنفا رطا كزنسانم 1 نانو هدار وا هدنتم وکح لداوا

 ثانعف وم «قرهل وا ات ندنف رط اراض ندا الا

 ۱ هدع و ؟ شمهم هک هلا كمالسا لها هلیس هيء بط تناتم

 ثنتلود نایتسرخ (سروتشا) ندا لکشن هدرلاروا

 كنتلود ایروتسآ یتلود ودیووا - .یدیشلوا یزکم

 مسا یی N ندکد تا AS ص یهبصق وب

 هدنلود وب «ردق هب هجنلثوا لسقن هنویل زکرم .بولوا

 ةنس هلی رامتا هک ردا شدروس مکح راد_کح نوا

 دا رب یرلس واح خراب هلی اسح هبدالیم

 YoY الت ورق

 Y۸ ويار ون آ

 ۷۷ لس
 ۷۸۳ سنوفل [ یعنکیا

 ۷۸۳ تاغر وام

 ۷۸۸ دومرت

 ۷۹۱ سنوفل ۲ هن

 AT ریمار یګرب

 E وی ودروا یعثرب

 ۸٦ سذوفل آ یعنچوا

 YA ایسراغ ین رب

 ا «نویل» هن وڪف رط تلا]
 ا

 ندنسارعش ربهاشم نیئال (5

  روئسآ) يکساكنابن ایسا (0۲۷1600)
 . «ب وا وا ی رهش 2 ه دنس هد )ا



3 27 
 ۹ ا 8 دیه ی 3 2

a 0ا  
 کک 1

 “x سس
 كن ره (gS) ها | لو گر و

 كلغ یکیدلک ود هریکد مه و 1۳۷

 ۳۲۰۰۰ پولوا هبصق رب هدنسیراقوب هر« ولیک ۳-۹

 .ردراو یتاجارخا زوطو یبیلاها
 3 (دووا) رعاش «قرهنلوا سیسات ندنف رط, هم زاف 9

 عز هدنعقوم كنیدق ربش (سموت) نالوا یمافنم"

 . ردشفل وا هییس هلمسا وب دلفول وا

 - وا ندنسا رهشس WUT (Uhland) ۱ دناله وا

 (هکنب ون) هدنخ رات ۱ ۷ بول ۱

 ر .ردشعا تافو هد ۱۸۱۲ و ؛شعوط هدنرهش

 در وطارییا

 .. رد راو یر)هل اهو یراعشا فرج

 راع اد (OEhlensehlager) | یالق اهدا
 لندن ا رعس ريهاشم دق 19

 شغوط هد (غ رویسش رد رف) هد ۱۷۷۸ «بولو ر

 ۳1 اد عاهیوق . ردشعا تافو هد ۱۷۰۰ 8

 رحم و ۳" اه ۱9 قوح 7 RO عم تایدا

 .یدیشل و رابتعاو تریشر كوي ‹كرەدىا بد ر ر

 | رکا

 ر وهم ۰ ۱ e اھ
 تح اھو

 ۱۷۲۱ «بولواندن راش ازىلکیه

 هدنسهبصق (لیا و ور) ٩ ( عریعروو) هد نع رات |

 رب كاي الا .ردشعا تافو هد ۱۸۲6 و «شعوط

 .ردشم تک هدوحو را را راسو رللکیه هدن را ریشقوج ۱

(Ohioھوا كلام هدام یا  ) برأ SIE 

 «بولوا رپ رب كوي اکا دوج

 دا ےک نرزعاععحا كن رطاچ ( الت وتوم) 4ب اف

 تیا و دب رع هنن هرکص «دونح هد هب رع ادتبا

 . ردشعا هجرت ید هب هح ام لآ

 لا (ییانیسنیس) و ؛قرقآ یغوط هیونح ب

 ۱3۰۰ ابیرقن «كرهک ندا یرارهش لیسیولا

 یریش (نوس رفج) «هرکص ندنایرخ كاهزتمو 2

 لوط ٩۱۳۱۸ هلا لاش ضع ۳۸ وک
 تنی رلعبات . رولیک و دهتتغام را (

 . ردب ریاچ (کوتنک)و (دنالریم وک ) «(هسنن) ی راه

 كلام هدنلاش یاش 1 (0ظ10) |

 .N و
 ندا لکشت یهیقرش ةدیونح دودح «بولوا ی

 هل روهج ( . ردامس هلا كره
 یونج قرش «(ایناولسناب) قرش «هلیلوک (هایا)و

 ناغرشرم) ال ایش

۱۱۰۹ 

 ا EE اب وتح (اینحرب و یرع) ندنتهح ۱ كن هيس ور (0 111

EU 

 ةحاسم .ردطاعو دودحم هاب رت روهج (هایدنا) ید

 یسیلاهاو TT میرم یسهیعطس
 ةا .(سونه ول وق) یدک رم رای ۱

 . رد ۱ یرهش هاکتراحو كوي لا «هد
 ؛ردفلتحم یسیضارا .بولوا بیطرو لدم یساوه

 یراریاچ حساو ..ردهدشلاح لوچ یرافرط ضعبو

 رب هدنتهج یرش «یرلغاب روهشم «یرلقلفاتطب و

 یرللوب رمد ددعتم «یرلوصیل زوط ؛یرلن دعمر وکقوج
 یرهلوا یراکدای كنیلصا موق رب شلوا ضرقنم و

 7 و یدک ۱1۳ ء . رد را و قع

 - رحا به انوروآ هد ۱۷ ۲

 رانا قوح

 قید دننوا فشک هدنخ ر

 ن دنق رط یرل

 هیج كلام «قردش وا و هیت و وص تبروهج رب

 هد ۱۸۰۰۱ و < شهاب دل وا كاتا

 .ردشوا لحاد دسته

 تكتش ویح یاش ما 0۵۵۵

 ی مو e ق ووایوا

 هل كاع ضرع ۲ E بک ی هر تک

 كل هرم ولیک ۳۰۰ «هلبا ناعن هدیرع لوط 6 ۰

 هب یسالطا طع رع هدنن رق (دناروا) هرکص ندنایرح

 یسا رج 2 هر و هد رادطد رخ ضعب .رول وا تصنم

 - هرآ ایلیزارب هلیسق نالوا مبات هیهسنا رف كل هنایوغ

 . ر ویلیرتس وک یک دودح لح ۵ لمس

 دنع دم و وایوا 11 :وخ|س بال كتال

 5 ۱۰۱ نزکلای بول وا ی

 رک

 بے كنهسنا ف (0۱699201)

 هفت الطا طرف رحم و هد نته | تب اسوا

 كل هرس وایک ۲۲ ندلحاس و قدم هالا (هزنسنف)

 لوط «بولوا هطا كحوکرب مقاو هدهفاسم

 .ردیشک ۲۰۰۰ یسلاهاو هردولبک ۵ یضرعو ۸

 ندهن رد eG ر

 یرانفو ینایل «بولوا یسەبصق (لوپمال) یزکم
 ۰ ردق وح یرلقم اب هو ر اتو « رد راو

 یرود ىلا ناخ دمع ناطا_س

 شاب « بو)وا هدنسارزو ِ ا
 هرکص نداشاب لاتتس هدنحگ راد ANS «نکیا رادزبفد

 تافو هداروا هرکص هنس جواو ؛شلوا یسیلاو يصم

 .ردشعا

 ۱۱۹ رو ۱ یرالح سوا
a O Eوکح هدناحابرذآ و برع - 



 ی وا

 0۷۰ ءبولوایسیهکیا كنايناکلیا كولم نروس تم

 یرد نالوا یساب كن هروکذم تلود هدنس ره را

 نسح تن ا
 هبلغ ه(نوجیخا) یکاح ناحابرذآ هد۵ ۷۹و ؛

 لتش اد هرز رب رم دک یا
 ۷ ۷۲ :هرکص ندکدروس تموکح هنس ۱٩ .ردشلوا

 سولح هدد ادب هدننافو تن , رب البح

 شا

Eو فرش «یبواس تك ی  

 س کب «بولوا هدننامز ا دبع و راصع دع

 )کل ۱
 ی یرق

 هدن رلت داعس نامز ك نمدنفا [ علص) تاک تروح

 .یدشمامهل وا لات هبیوب راددد هدهسا شقلو

 دسیک و «هدلاح یر دل وا هدننط و بول وا لثع تاذ و

 یابر ماپلاد رم «نزسقفل وا قیوشو داشرا ندنف رط

 1 قوف ا ایغ هد نم دنفا م زبگ ی تح هلع د راپ

 .یدیشقا لوبق یالسا ندو «لصاح تی 7 هداعلا

 ۱ ید كرام 9 ك نمدنفا هالا لوسر ترک یح

 رديه و شید نشود ابعع یدنکیدتیشیا یکیدشود

 كني رشید یدنک ندنتبم لاک كرهد ردیموش هسقوب

 ۱ ضعب و دنرهح . رد ر وهم یبیدل وا شع راقیح ییس هلج

 ۳ تار صد .ردش) وا رداص جد هفب رش ثیداحا

 «هدنل وص و دن ه ر ونم هنب دم هد راتفالخ نامز كب الی

Aنشاعرو تھر هداعلا قود كف و راذ بانح ره ظم  

 ثیداحا تیاور « بولیکح هبهسصد هدعب . یدوشما

 ندنب راص یارقف یسدنک .یدیشع الاغتشا هللا هفبرش

 .شمربلک | هلیغلق البح و هل رقذ 9 ره تح «بولوا

 تنلاوش یسهب رعه هنس ۳۷ «هدلاح ینیدلوا هدنتیعم

 .ردشلوا دیش هدنس ۷

 تب ول وا ندماقفا اباد و ِ

 ی کا 72 0 روغی وا

 قوحك هدنرلتمج قرش لامشكنهعطقو «هلزواحت ها

 نورف
 هباسنک ندنرافل راوخم وخ كلرلن وب یرل را یطیسو

 كحوکو ینیراک دحا یتناق كنرابولغم «یقرهلوا
 ران وی درزا .رارویدا تیاور ینیرلکدب یراقجوح

 . رد راشلوا بح وم ییامد كفس و تایر

۱۱۱۰ 

 ۲ . ردرا ویسیلاها ۵ ۵ ۰ «بول وا دک هرم ول ۳ و ۱

 3 هد وس لیح هد د- ا )و شنا زآ كن یسیضارا

 ا

2 EE 

  صوصح هنری دنکیرب ندیکسا كرار وغیوا . رد و:ظم

 | هدنرناسلو هلطخ وا .ی اا راو یرلتاییداو یرلطخ

 ۱ ِ .ردشغل وب یرلباتک ضع شلزاب |

 . ( نیلپمز ) كناتسراج ( 1001۲ )
 | ىلا _ ۱۳ كنيلپمز «بولوا هبصقرب هدنتلایا

 : ردعقاو هدنسد ع تب و:> هزنم وایک

 .ردراو یسدادعا تتکمو

 ۱ فا

 یتعب (تسییواتوس)و (تسییوا ترون) «بول وا یمسا
 1 سلام .راردفو رعم ه ۵ د تس وا یونحو لاش

 هو نرزوا هزیم ولک ۲ ۵

RE۵ رو  
  زن كدر ول رب

 « ی رهش عای» یب (0۱1-۵11۷) ۶

 كندعتج كلام هدیلامش یاق رمآ ] لوا
 هزبمولیک ۲۰۰ ك (ع روبعب) ه دنس هطخ (ایاواسنا)
 : زد رو یسلاها ere «بولوا هبصق رب ه دل اش

 . اغ لورتپ یلتیلک هدنراوح

 | باهآ
 هاو و اوت لبم

 س وا کی نابها «رذتحا ۷ نابها ناھا

 ی رافغ قیص نب نایها جا ۰

 ندن راحت ا بول وا ند ها یعارحخ ذایع ۷ نابهاو

 هد رق ه روده هنب دم O  دوحاب)

 هدة رش اک e رب رب

 نابها نالوا یسعکیا «بویلوا هیلع فتم ییدلوا

 . ردوق اهد اور یشوا سوا ن

 . فورعم ید هلیس هینک (سم وا)و هسا (نابد و) ۱

 1 (دس دع) یربق و «شفل وب کس ه دو سد بول وا ح

 .ردشعا هشرش ثیداحا تیاور ندنسدن؟ ۱

۱ ONL NE | قجرازا رانا كانتلایا یا نا 
 هبصق رب قوت 5 قدس هنغاڪس

 هزم وایک ۸ ۵ كنهبلفو ۵ ۰ تانفج را زاب ران ات بول وا

 1 هد رق یدودح ناتس راغلب و ه دنا امش برع

 اب رقت .ردعقاو هدنرزوا یطح لو ربهدو هدهو وا

  1 ekیسیلاها ۱

 ۲ یهدنلاش كنایحوقسا ( لا )
  كنهطا ییا ندنریازح ( هدیربه ) ۱

 1 بول وا

 ۱۳ نوت وار ی

 | نوزوا هزمولیک ۳۱ یس ونح



 لا

 ر نالوب ینورعم هليا (دشنرد یلوپق)و نالوا یس
 مده هدنسی دالیم حرا ۱۸۳۹ هک «یدبا راو هعلق و

 .ردشفش وا

 هدنساص نورنب كنغاعس نانبللبح

 , یزکم هیحات ۲
 : یساوه نیزاب «هلفلوا عقاو هم

 ۹ نیذیق «ندنفیدلوا قژوص كب نیشیقو فیطاو "

 .رازبیا هنسه رق (اغز) هدنراوج سلپارط یسیلاها
 رەد از ۴ یسهنکس

 یتفیدل وا هبصق رب قوح یاربخو روح رها

 . روی دیا ۳ یوج ت وای

 نا نا سا 0

 ۱ ,r ندنس | سما نسها
 بانک رب قلعت هبط دنا نت( شان )

 ندنف رط ( سیجرسام) بیبط باتکوب هک «ردشم زای
 .ردشغل وا هجرت هی ع هلیسهوالع هلاقم یکیا

 هدنتلابا (نیر) كن هرس ورپ 7 ناتشارب رها

 د (عیلبوق ) «قردلوا هدننیع لحاس كنغامريا (نیر)و

 . رد را ویسیل اها ۷ «بول وا هیصق رب هدنسد» راق

 0 كحوکرب | ندها

 كيوب بو وا ای رب هدنعاش را هزم ale هدنتس وا

 هعلق رب دودعم ند راهعلق نتم كا كناب وروآ هدنرزوا

 . رد راو

 ارش. هد دافعا تره یا

 ۷۵ ا | نعرها
 ریبعت (دزمره) موهوم هلا وب ایوک .یدرونلوا عز

 هددعص ام اعیاد هلیملا زودنوک و رو و رخ ی شرط. دا

 دل و ندرلنوب رشو رخ ندا روهظ هداید دل غلوب

 یی رها بولاچ دبلغ كد نمره نوک رب تاپو ؛ردا

 د وعس» راناسناو «قح هقلاق سش لداید هلیسغ ا وحم

 . شم رلقج هب اشاي
iداطس و نو و 1  eو و  coی 9  

 یییطسلفو س دد ین عی ی ۳ ۳ دق مود ۵تن دام ,e لها
 للخ دهيمالسا توطسو قلآ ندنلا كمالسا لها

 اسد و هنا دو ی
 هدا ور وآ  : قرهلوا هات یسداجو تسایر كىا

 هو رک و عمج رم دنا یرلهدنام وق تن کی هردو رز

 دنر صوم عا ندا موه ههیعرلسا كلام ورک 8

 ۱ ۷ زرعت ها لیدرا هدن احاب رذآ

ı ( Ehrenbreitstein ) 

3 ۱۱۱ 
 هق راذ تمالع كنب رایدنک هد ول هک را نلیرب و ۱ -هدرکان ك (نازارت) هدنس رق .ددراو یسلاها لا

| 

۱ 
 ندنس رحه خرا :E یرلد راح ح

 لا

 یرلقدلواشعا تداع یککید هنیرلباوئا «هرزوا قلوا
 دیلص لها رسا رب نجا تاه لا قرد

 كد هنح رات ۰

 .ردشعا ماود هیسعت هنس ۱۷6 یتعی هرق هنس ۰

 یسیجنرب : رد ۸ یراهیلشاب كنب راهبرام بیلص لها

 «بودا ماود هنس ج وا كد هنجم را ٩۳ ند < ۰

 ا ا تاذلاب ه دعد و بهار تصعتم ر ه دنیسا ( ربب) لا

 هد رفس ویو ؛شاریدنایوا هلیقیوشت ك(نابروا) یجکیا |
 یمهقود ( نویوب ) هجیشاب یرکسع بیلص لها
 (نودو) و (شاتسوا) یراردارب هلا (یآورفدوغ)

 ا
 راد ادنابرو 9 ی .(اودنامرو)

 یکاحزولو و(دنوع وب)یسنرپ هت رات «(تربور) ىج

 ردق هل وبناتسا ار رنو .یدیاهدنسهدنام وقل(د وع ر)

 «هلوخ د هبلوطانآ «كرهکچ ینیزاغوب لوبناتسا «بولک
 «هفروا «ك ره ركه هب روس «هرکصندک دنا طبض ی زا

 ت راد دک ه دیل وطان | . رد رلش | طیض یسدق و هیک اطن آ

 E قوت تارا ف
 یی دل وا نولغم «ندنرلقدلوا لتیعج كب بيلص لها

 .یدشلاق هدنفرط كرلنوب هبلغ ید هده روس « یک

 ناروط یثراق

 كمالسا یارما نشیریک هبه راحت هل رلیدنک هد هر وس

 یحاص قشمد «اغورک یحاص لصوم : یرزهچلشاب

 حانج یحاص ص « كالا نیکتفط «شنن نب قاقد
 نایتسرخرب هدسدق رکن رف .یدا هاو هلودلا

 رادکح یا یاورف د وغ) مک «بودیاسیسأت قتل ود

 زا ید یراهبصق یرطکدتسا طبض رکیدو « تصن

 .یدرلشعا م

 خرا ۵ ٤۲ یه راح ا =

 ااا «بوروس هنس ییا كدهنخ رات ۵4 6 ندنسپرحه

 هشت هنس أما بیلص لها

 لآ یسهباج 4( نزوا ) یججوا
 یرکسعتیلصلها و ؛شلک هروهظ هلیش وشت 4(د ران رب)

 طاربعا ایالآ لا یول ید یلارق هسنارف

 سس «قردهل وا و ا

 یدوس

 رس یاب ار ِ هدنتلآ تە دامو ۵( دارنوقا) |

 نیدلا ۱

 س هلی ز ط یلوطات 1و هینیطن لم: ہو

 نیعم ) یروما ر دم كقشمد < هددس راش ا هرصاخحم

 یحاص لص وم نکا هن دادما كن و هاب | ) ا

 ته 3 د و

 قشمد «بودیک داش

 یدلا رو یردارو یزاغ نیدلاکیس

 US اب وغم «بویهلوا ردتقم هکر هلی ریغو

 . رد راشعا تد وع هنب رلتکلم



 لا

 حج وا كددنح رات ۵ ۸۸ لند ۵ یسیجج وا حس

 یسهباج 4 ( نالف) یججوا ابا بودا ماود هنس
 دل( ماوي وک ) یس ورق سد شاب روص ‹قرەل وا هد-دلا

 هسنا رف .بولک هروهظ هل دصقم یطبض ندیکب كسدق

 .روک لراش ) یلارق هزنلکنا (تسوکوا بیلف) ییارق

 كن (سور راب قیرد رف) یروطاربعا ایالآو (نویلود

 .یدراردن اهدناموق هن رکسع بیلص لها نالوا لتیلک

 «بویمهلوا ردتقم هی ر. تالص لها یجد هعود و

 یسیدنک و «شل رمق E نوت تن روطا ربع ا ا الآ

 هزیلکنا و هسنارف  ردشن وا راه هدایلحس هدنند وع

 تافل قوحرو نده ساع تدم لوط یاکع ی رللارف

 ‹ هد هس رلشالتب هدا طی تیار < هرکص ندکدربو

 تد وع مدت لارف هسنارف «هلکعشود قاش هنب رلذب

 هنن وطس كنبب وا نی دلا ح الص یار هزیلکنا و :شغا

 سم ۰ 22" "۳ ی مو هدهاعم ر 5 اا هما E ہم دن اط ٌ راق

 دمل اراشم هعفد و . ردشل وا روبم هکعود E هل دقع

 ك رکو هلرلحالس كرک هرلیلابوروا یوا نیدلاح الص

 .ردشمف رب و تربع سرد كوبر هلی اسنا و تس دم

 هنس 6 كدهنح را ۱۰۱ نده ۷ یسیح درد تك

 هدننلآ یس هاج ك( ناس ونا ) یجچوا اا «بوروس

 هلیش وشد كبصعتم 7 هدا (قل وف) لیلی و «قرهل وا

 (نآودراملیو) یحاص هینایماش «(نودوب) یحزوقط

 سور كندنوو ( سافین و)یجکیا یسیکرام تارفتوم
 . ردشغل وب هدنتلآ یسهدنام و كب (ول ودنادیزه)یروهج

 مور «بواک ردو هب هینیطن طق تیلص لها دعف د وب

 | سیسکلا نالوا شا طبض الوضف ینغلروطاربیا

 هنسر و «سالجا یسیسکلآ جک «هبا طاقسا ییولکنآ

 یالفوحرومساف ود)نالواشعا طض یت هنب هرکص
 . رد راشع | طبض یرایدنک ینفل روطا ربع | مور «هلد رط

 لها رکید 1 بول وا روطارببا ( نآ ودوب ( رو دم

 .یدراشم ربک هلا لحاوس رثکا رایلکیدن وو

 هلدهنح ران ۱۱۸ ندنخ را ۱۱6 یسیجش بس

 یسهیاج 2(سویرونوه) یجج وام :بوروس هنس ٤
 سدق امسا یرکسع بیلص لهاو ؛شقعا روهل هدنتلآ

 یچکیا یلارق ناتسراجم هللا ناز یلهنای رب نانلوب یلارق
 ناتس رام هدهسیا شغلو هدنتلآ یسهدناموق كنابردن

۱۳۲ 

 is وع هلیتسانم لالتخا ندا روهظ هدنتکلع لارف

 | طبخ یطایمد هدرصم خد ناژ « بولوا روج
 . ردشل وا روبم هغجاق هک رب هن «هرکص ندک دا

 ۱ سر كدهنخ را ۱۲۷ ند۲ ٩ یسچتلآ بس

  هدنتل آ یسهلاج ك(رآوغرغ) یحزوقط اباب «بوروس

 ندنفرط قیردرف یجکیا یر وطا ربا ايال «یرهلوا

 ید یسدق ه راعالب روطاربعاوبو ؛شقل وا عاشا

 ییول تنس یلارق هسنارف یسیجزکسو ید س
 1۶1 یسیحر كرلن و « بوسشلوا ع اقا ندنفرط

 ك (ناسونیا) یحدردو اده نخ رات ٩۵۲ ندن رات

 ید ردو مد ب۱ ۱ ید یسیعکیاو یدننامز ییلایاب

 كرل وب هنر تل عوقو هدننامز ییملاباب 1 ( نالف )

 یطایمد «بودبا موجه هرصم بول تنس هدنسیج رپ
 هدن رکسع«بولوا بولغمهدعب هد هسی | شلته د| طیض

 : هیدف رب او ؛شعش ود ریسا .هلکعا روهظ او ید

 دردعلق ضمب كربیکح هسدق «بولتروق هان اص

 تدوع هبدسنارف هه رکص ندقدل وا لوغشم هل رمت

 یلوصو بودیک هسنوت هيا هدنسیهکیا .یدیشعا
 لها یرداریو ؛شقا تافو ندهبراس تاعرب بقاعتم
 نانسی ان «بودا هدناموق هننرکسع بیلص

 OE هب هسنارف «ه رکصندق دلآ یفراصم كرفس وب

 یکهدسدق هرکص ندنماتخ كتاب رام بیلص لها

 نیطسلف 4 بویمهدبآ تام ید یتموکح نايتس رخ

 تیلص لها در ام هلا كمالسا لها ندکب

 ره | مالسا اع هلا اور وآ یره رام

 كن هیمالتسا ما رلیلاب وروا «هلغلوا بیس هدییژت
 وا «قرهلآ كنروا ند_ننالوعمو عیانصو ندنتیدم

 . رد رلشمالشاب هرو ندعندتق و ۱

 هنس و (Livno) وويل هلرکید مانو 4 اها

 كغاجسو هدنغاهس كيواركنتالو ] 2
 ۷ ۰ كکی وار قرە وا و لخت ن بوذح یا

 ؛بوا وا هبصف رب یک رم اصقه دنسب غ بونح هزم ولیک

 . رد راو یسیل اها ردو ۵ ۰ ۰

 | یه
 ه رمددفوصت و رهام هدنونف و مولع رنک | . رده ردا

 ناخن دارم ناطلس ( هداز تبیط )

 6 بولوا ندنسا رعش ی رود ات

 لح تب وش . ردشغل وب هد راقلیضاق ضعد .یدا راد

 یر



 یلیها تالاسیخ ینینایمرس نهلیب
 يها تامارکو فشک نبل زار زامهچآ

 | یزیشر یه
 AN .یدنا بوسام هب ازم لاس ناطاس ندروع

 دال وا بول وا نادیش

 «بوا وا لصالا ییاتغح ۳۳ تاف و هد رات

 ناطلتس .رل فورهم ید او

 هدکفکا هدنحما دغاب نوک رب هیلا راشم
IE O RRP 

 هشت ا ر دبیرحا ڭا «بولوا

 تحاص هل وک هایس ۸ و دنا (تخ) ندنعب دل وا شا

 خاک ید اش شوا نام هشلوحد كندجر و ۶ ۰

 قرد وف هدا كاا فوق «بوزای تی ییا

 نیسح ناطاس و شفا هب و ص 8 5 نرک هغان

 .شعریو نذآ هنلوخد لاحرد هعیوقوا بولا ئالا
 : رد ران وش تاب ییا روکذم

 انآ هاک هولح یزابس هکق رنم نآ شرف ممشچود

 اجنآ ہار كاخ مشاب هکم ها وخ یهناپ اجرهب

 اما دوس هچ ناقاخ سلح نیکذر تسدمر شوخ هچ

 انآ هایس تخ یوش زا دیفس دش ناوتن هک

 "لها) ندا تافو هدزيربت « دن را ٩۳6
 DY هسل وا هقشب (نیاسارح

 ربهاشم 7 9 ۱ ی * ها
 تولو ن

 نیا .ردشل و هدنتهدخ كن وفص لیعاعا هاش
 ندتب ۱۲۰۰۰ هج نآ زاو یراعشا سیلو فیطل
 «« هناورب و ع » « لالح رس »و ؛یاوید بک م
 هل رانا ونع «دناوفلا دنا وخ» و «دمان قاس» «رفن هلاسر»

 تافو هدزاربش هدنح را ۹۶۲ .ردراو یسهوطنم شب ۱

 نفد هدنراوج یسهبر كظفاح هجاوخ «پودیا
Eردد را  

 امرس رب دسر رای رکا دوخیب نینچام
 امر رد دیطن لد رکا هدژم دهد هک

 بلط افوزا دوخ دزت اررویهان نمای
 بلط ادخ زا نمربص یتمادک اپ هکو تای

 و ات ی ا فی ی یا ی ی تی

 | زاوها

 هدنف رش یعب هد راس لحاس انار نوراکو و لنس ۱

 .دطخ ناتسزوخ هدنس رع بونح

 ی ۰ 5 135 یس و یه 13 ۱ ۲ ۵ تنور تب وا هبصق ۱

 ّ ردعقا وهدنن واج هرم واک Is كلوفزیدو ه دنسدق رش

 5 | رعسنآ را (س انالوم)

 ۱ یا ۱۳۳

 رهش رب روصو كوي هدمالسا رود لئاوا زاوها
 هلییسا زاوها ایرنکآ ید یسهطخ ناتسزوح «بوا وا

 كنب رادارخ رهش یکسا هدلاح. ییدعش .یدروتلوا دای

3 
 ضع هلق نديرو نامزو یسلاها ۶

 ۲ «بولوا هبصق رب كجوک مقاو هدنرانک رب

 نوراک یرادبارخ كزاوها یکسا .ردراو یرانآ
 یساوه .رویلوا دتع هدهفاس ۱۱ هو لحاس

 اد رک كنبرلبرقعو نالی .ردقوح یسهقصو ربغآ

 یمامرحو رکشو قو یالوصحم جرپ .ردروهش

 _روباش ندس رف كولم كرېش و ردق هب ره . ردپیآ ك

 ؛هدهسیا یورم ینیدلوا شادیا انب ندنفرط ریثدرآ ابو
 -ارطا هک ردیللوا شلدنا دیدج اساسا هدمالسا رود
 یرع و هلیطخ قوک رات آ نلیروک هدرهبارخ یکه داق

 عنصمو كوي هدنرزوا نوراک .ردر رع هلرلیزاب هرابعلا

 هدمالسا رود هنب نوجا قس یراراوجو یسیرپوگ رب
 - راق كرېش .ردراو یرهیارخ لدسرپ كوب شاباپ
 ندنفرط یرلتضح (هضر) یطر یسوم ن لع هدنسبش

 عماج ر وا ا كاا ۳ هب اسا رخ نددندم

 «هددس ر وب دا کذ یوج توقاي یغی دال و فرش

 .یدمهلوا مولعع ینیدلوا بولوا دوعحوم مویلا

 ا هنس هدام «ناتسزوخ» نویس طخ زاوها]

 8 هروب تعح

( Ehimé, 1۵0106 ( ar دو اب 
 همها

 نالوا هدنتهج بونج كایوباج ) +
 یر كتلابا ییا یییدنل وب ممقنم ثنسه رب زح (قوقیس)

 22 اسم رده فرط لاس ت عطا : تولوا

 یسیلاهاو هربدونیک عبرم ۰ یب هعطس
 (نایوبحام) یک, :تولوا ی ۲۳۲ ۰

 اد
 دت ھح ق ۱ ی

 دابا یب .ردلوقنم رداو ضع هدنقح

 ی را او و
 ادازآ رب لما وب خد یدنفا (علص) تاتاک

 هک
 ی“:

 یا راو

 . ردل وقنم هشرش ثیداحا ضعب تل

 و عکس دو ناتطاش ۱ ابا
 زاتع هلتفادصو تناطفو لقع «بولوا ۰

 تبع هداعلایوف هنس دنک كرلاراشم هاسداب «هلغملوا

 . ردفورعم ید هلیسهینک (معسلا وا)

 e 9 حرم ی 4 5 7 تور عن دا وا اونم تفرض کا را یداععا



 ب یا
 .ردرلشهزاب راهم وظنم هلیاونع « زایاو دوخ » ارعش

 ۱ سوا نب سابا
 A دیش هدنس دع و دحا «بول

 بشان نب لیلا دبع ن) ۱ رک سابا

 رد .یدیا ندرانلک همالسا لوا لا ءبول وا ندر

 اور تری تیعف ناو و اسو ی نکا

 . ردشعا تافو هدنس رعه خراب ۲ و ؛شفل و هدیللا

 . ردشایا هفیش ثیداحا تیاور ند(هضر)سابع نا

 یشادرق حج وا هدن رامسادلاخ و ماع «لفاع ند هاڪ هن

 .یدیا راو ید

 هلعت ند راصناو ند هبا ېد و ن سابا
 7 دماما وا «بولوا :

 دف ست ثتیداحا ضعد ا ردانکم هیس

 نب سایا دوخای زم بابر نب سایا س .ردلوقنم

 «یراصنا نهج لبس نب سایا «هرق نب هیواعم
 ٠ ن سايا «یرېف نجرلادبع ونا هلادبع نن سايا

 | قوع وادع 3 سایا «یسودلا باب ذلا یا 9 هلن آادبع

 هطاف وبا سایا «یراصنا یدع نب ساپا «یازم
 سایا «یربنع هداتف ن سایا «هطاف ییا نا دوخای

 .راردند هات ید هقدو نب سایاو یراصنا ذاعم نب

 ا |

 .هب روی
Gham)یر ور  

 هناعت :تد لصاط ی هوم)ا ه۵راتایک

 دما وا لصاو هبدحووزنم «قرەقآ هیونج قرش

 هلب رم (هچمتیا) نالوا كوي ندنندنکو لک ندیونح

 یغوط هلاش «كرەشلرب

 A نوار دف رم ول ۱۸۰ ام «بووا

 | دانا
 ۰ بم

 نال وا یس دعس یع تب رزق (هواروم) ندب رلعدات هب وط

 .روایکود هي (هواروم برص)

 (San -Mi- 3 هد لکیم ناس دوخت هراسا

de - ۵ 1۹ا - gue۔ونج یاشمآ (ع 

 (وتِک ) «بولوا تصوف ر هدنن روهج روداوقا كني

 (وروب ابعا)و ه دن ساق رش لامش هرم ولک ۷۷ كنب رش

 عالم «یسلاها NTE . ردعقاو هدنکنا كنناک رب

 یلالو- صع قومایو ینماق E «یساوه مالغاصو

 , رد را و ی راح بلشا و

 | (لیشا ورع ن كيتع ن)

 | - وا ندراصناو ندبات

 | .اپهو ۵ اڪ 0 اک

 لخاد هب هب رص ه دعب و نود

111٤ 

1 12 0 

a 

 می
 «نکیشهل و نکاس هديب غ یاب وروآ نوت ادشا موقو

 -روکسوپ ندنف رط رلتلک ناک ندیطس و ا ه دعب

 هن رپ . یدیشمکچ هنفرط هئوا كن رلغاط هن ریپ «ك رهليد
 كنموق ( قساب ) نانلو هدنرل-تمح ضعب كنب رلغاط

 . ردنونظم ید یرلفدل وا قوسا هرش 2 ربا ربیا ) ۱

 او ا فرط راس كیایاستا

 یسالیتسا كرل بلامور تیاہن « بوشپراق هلرلموق
 هح نیما ریا . ردراششالنیال نوتسب هدن نامز
 مسا كنغامريا (هربا) هدنسیلامش فر مسق كنابناپسا
 ردم ند (سو را ) نالوا ی دق

 قرش لام كنایاپسا (1615)
 لک هضوح عساو ر هررمسق

 «بولوا یی دق مسا كنغامریا ( ءربا) ناقآ ۵ رهدیا
 | سورپی

 1 «شلربو نما ( ايريا ) ید هبدطخ وا هلت انم و

 هتسه رب رج بس ریکت رو و هب این اسا نو مسا وب هد و

 ید هنسهیلصا ةع دق لاها كنهعطق و و ؛شفل وا م

 . یدیشاتید (ربیا)

 ینیدنلوا نایب هدهفنآ هدام ([6116) ا

EVهنس هرص وح هربا لصا نع « هرزوا  

 قالطا هنسه رب رح دیس رکترو و ا اسا نوت هدعد و

 هد ايس اقفاق هدع دق یایفارغح مسأوب تر دنشا باس وا

 رب نالوا ترابع ناک رب كناتسحرک هلا ناوسث

 یلاها ایناپسا یتح .یدرونلوا قالطا ید ههطخ |

 یک رلندبا اعدا یییراقدلوا شک نداروا كنسهع دف
 . رد راو

 -اوا ی رجه نرف ید ( رم ثكام) كرا

 ۰ رم هدرصم 4 ۱۳۵ اراعا ندنطس

 نالوافو روم هل اونع (ه رګ كيلاع)و نرود تموکح

 نددارک | كولم ادشیا «؛بولوا یسیحم رب كکارتا نامالغ |
 بصاتم ندنفرط هیلاراشم «نکیا الو كد اص كلم

 هرکص ندنناف و الا كلمو :شفل وا عیفر دن هیلاع

 1 ی (ردلا ةرڪش) یسهحوز نروس تم و > تام ر

 3 .یدیشلواكی ادا هفرشا الم نالوا ینلخ كنو «هلح و زب

 هل رک ولم و اتش ه دن رات 4 یا یگ هرکص هنس 5

 با طاقسا ندرادتقا عفوم فسا فال١٠ «یافتالاب

 رس یه اح ه دعت را ھلو س حد ناطاس یسدنک

 ٠ هكلردلاةرڪش «هلکا ج وزب یخ دینی ريق كولول ندلاردب

 الا یوم ه دنګ رات o0" تا «ب وایحآ یسارآ ۱

AS 
 ) ) 18یکسا كنايناپسا اهالیسنه 
 و هتاور «بو-لوا مسا نلیریو ۲

1 

¥ 1 



 و ج 5

 ب ا

 روصنم لللم یلغوا . ردشل رب دتا لو ه دماج ندنفر 3 ا

 . ردشل وا یتیشناج ىلع

 ندنسا رمش دق نان وب (1۳1015) 0
 ١ ۰4 دالیلا لیق بودن زا

 یا هدنع دق رهس (مویحر) كن ایلاتا هدن لخت ر

 . ردشفل وب هدنناب كنا رقیل و یرادکح ماسیس تدمر و 1

 «هلغغ وا لثف ندنف رط راد ودیح خاطر هروک هتباور ۱

 هنروط قاط رب ناچوا ندنتسوا یشاب هدنسهرص لتق
 ؛شعد هکلوا ده اش ماگ مب زنش 9 اناطخ هن راش وق

 هن روق جاق رب یسیکیا كرادودیح وب هرکص تدع رپ
 « یرادهاش كسوقیبا هتشيا» هن رار رب «هلکم ر وک

 «بودیشیا یسیرب «هجاد

 قاطنتسا «بولیوط رلموق مو شا
 .رلشخا ینارنعا ینیرلتانح

 -رآ هدیونح یاقمآ (1010101) ۱ یوکسا

 (سربآ سن و) كت روهج نیتنح

 هدنراوح یربش ( یول ناس) هک ءرد ربع رب هدنتلایا

 ندنعاقجا كنب رلباچ (هیرام هتاس) هلا ( یورو )

 ۔ولک ۰۰و «رافآ یرعوط هرع لامش «لکشتلا

 .رولیکو دهن رېن (یاغوروا) «هرکص ندنایرح كلهرمم

 هيهات وک كنيل وطان ۲ ( 1505 )
 نالوا راست 0 هرقنآو ۱ سوسپا

 (هنلک) نالوا شغل و یزکرم كنسهء دق ةطخ (ایح رف)

 هبصق كج وک رب مقاو هدنسب غ لامش كنعدق رش

 هد رلذدنل وا

 | یژلارادرس هرکص ندنناقو درد 1و

 هدر تنکلت درگاه وو تا
 ینایرح لح كنههراحم كوي ر ندا جاتا ینیسقت

 .ردروہشم هلغلوا شغل و

 (قلوفوس) رم لا ۱ جموسپا

 «بولوا ربش رب یزکیم كنغلتوق ] "۰
 (لوروا)و هدنبونج هرتعولیک ٩۰ كنیرمش (ییورون)
 ندربمد یسیلاها ۳۵۰۰۰ .ردعقاو هدنرزوا یر

 داخ راه رب «ینهناخهتسخ چاق رب «یسرپوک لر و

 «یرهناخ ریمد «یسهینبا لزوک قوج رپ راس «یمه
 كيلا .نویاص «یرلهاکتسد سوصح هن-اشنا نیافس

 . رد راو یرلدش راف هرباش و

 ۱ یدنالبتلا
(Ipsilanti ( رط لصانع - 

 هدن داعسر رد «بول وا لنو زب

 | كلبيبط شابو قلن اجرب هک «ردینادناځ موررب شک رب

 لا

 | غیلبت هوك یزوس و

 7 یسیلاها «بول وا هم ولیک ح

 پ یا
 تمرح رب كوپ هدندزب هباشع هلق تلود دانا |

 و هدنپلع ثكت) ود هرخ الا 3 نکیا شعار رایتعاو

 یفک حوا یراروپشم دا كنيدارفا نادناغوب .ردشفل

 کند (یدنالیسیا ردناسکلا) ییعر «بولوا
 داعش رد ه دعر بول وا یسنرب الفا تدم لیح 14

 ىلغوا «نکیا كلام هرادتقاو ذوفن رب وی هللدوع

 ندنس هیفح تابسانم نالوا a هیسور كنیطنط سو

 ۸۰ «هدنګ ران ۱۸ ۰ ۵

 یبیجنکیا س . ردشفل وا مادعا «هدلاح ینیدلوا هدنشاب

 هک < رد (یدنالیسبا نیطنط_بق) موق ره لغوا كن وب

 هیسور «بوشود هنلایخ یالقتسا كنان و ندنکلمک ات

 ینیدلوا شلسالک 1 یسهیفش تایسانم نالوا لا

 NVA Eb هنرطاخ كرد «هدلاح

 * شلوا کی قالسفا هد ۲ و «نادش

 هل دم هرس ید هلکعا هاج ES یتلود هيس ور

 ما ملا

 «بوحاق هب هیسور 3 ه رکص ندقدل وا باس هنعوقو

 «بوشود ندهحوت «ییالوط

 ه رام 7 و لندن نیتلود ندنکیدتا روما

 كنون یسجچ وا س .ردشعا تافو هدار وا هد ۲۱۹

 «بواوا سس هددیس ور یدالیسا نا یلغوا

 یروایلردن اسکلع روطاربع | هدعب و یالاربم هد۱ ۸۱ ٤

 لاصعها یلالقتسا كنا هد ۱۸۲۰ و ؛شلوا
 كن هیفخ تیعج ندا کشت هلی اونع (ایربا)و هل دصقم

 هل رپ من مس دا 3 2 هرس رو ؛شمک هنتسایر

 بولغم ی شست ایصع نالعا بوک ی ورپ

 ایزس وآو :شاوا روب هفجاق هنایزنس وآ بول وا

 فوقوم هنس ید «قرهنل وا فیف و ندنف رط

 . ردشعا تافو هد های و هد ۸ ی رکص ندقدلاّو

 ۳۸۲۵ دوخا 2
 9 ۱ هراصما

 2ے

 هح ان ر هل وا بول وا ها ثكح وک رب هدنسل امش بی

 قل ود

 ررازج
 هزئمولیک ۲۰ واس هددیفس ر

 كن هطا . ردشفل وا داحا اضق اربخآ «نکیا ترابع ند

 ۵ یسطسو ضرعو ۱۰ یلوط نالوا هونج ندلامش
 3 و

 « ربا یوزوا قار «بولوا ییا یارش .رد رابع

 یالصاح هب راو یادغب و ییالوصحم ضعإ یک رتی «لاب |

 7 ها یکو نویف “Or اہ رقت یاناویح .ردراو

 هدن- سبع بونج .ردن رابع ندهراسو ریغرص رادقم
 . روینلوت هطآ زص و كحوک حوا ۱

 هدنساص ج انآ هدد كشالو هب ردا ۱ هلاصما

 یزک سه ا عبا 2.ساضف ولیف وص



 پیا
 هزنم ولیک ۷ كنب راسد لحاسیر خمس «بول واهبصق رب

 ۳۷ (زونا) نال وا هو دنرصتم ار وز و هدنفرش

 1 نایکود هح ص « قردل وا هدنسقرش لار هزم ولیک

 مور . ردعماج ییییاها ۳۵۰۰ عقاو هدن ر زوا كیاج

ONE,هربز دن اهیصف ا حف  

 : میس 2 كا

 رهش 1 یک رم قاعس عبا هالو + هم

 ا لامش هزنم ولیک ۷ ۵ كنرزرپ 4 بول وا

 ہو ص وق و ایش

 يدنسلامش قرش هزمواک ۱۱۰ كهردوقشاو
 هی نوا وهم مت یار

 قآو نالوا ناتج هدنکنا ییونح قرش كنلابج

 هدنراتک تكنهووا ریو هدنرزوا كل رچرپ نیکود هنن رد

 مس را( 0 یا هح والساو ه>د وان را .ردعقا و

 ۱ «یسیلاها ۱۸ ۰۰۰ هرزوا قوا مالسا یسک
 NS «یسدبدش ر ۱ «یسدس رده ۲ «قیرش عماج

 «یماج۱ «یملشف ۱ «یعاودتمودح۱ < یتکمناییص

 تكنعماوح . رد راو یناخ ۱۰و یسهزاغمو ناک 00°

 كن رل سطح رات ناخ دع ناطاس یبنصم و كوب كا

 وج یس ه راج هایم .ردشرش عماج نالوا یسهدرک اس
 ۱". ردفیطل یساوهو لزوک كب یرلدجاب و غاب «پول وا

 تاس ییاو اسالک 2 یکسا هدنف رط تش وا كى هیص

 . رویت وب رسان رپ كوي ف ورعه هلیعسا (ناحد) هدب دعت

 0 تاغ «بولوا دوا رآ ًالماک یسیلاها
 هلا عبط تو شح غوا هدا ز ی رلبصعت هددظف ام

 هحگابط و كنه مد زا هد رهش نورد . راردذ و رم»

 قوح خد یراهناخنابد . رولیپای هسا راس هللا
 لرا س ار ولو لاعا هلاس واک و نایت 3 بول وا

 هدنسفیش لاعش یاهننم تكغاصس نالوا-یمانبه یساصق

 هلیس اضقه وق اب ۳و «دلیغ اس هنتش رب افرش ب وا وا

 امش نع «هلیساض هنیس وغو هلیثلایا هردوقشا اب
 ONE مح

 EE O OO a دودع هلیغ

 رادقم UE داوا ش ثم هل دب أ رر 2ے یسیل اھا «بولوا

 كن رلهب رق « هن:عرس و كاتو هد هس رویه هنلی یر

 تب ك رداب اع نک اس هدهاخرهصوص)العو هنکلک وب

 زذک رک .هنلوایناسا

 ؟رار و دا لیکشت رهلیب «بواشایهدروصرب صوصحم

 هن لاوعد ناق هدنرلدن «بولوا روهشم هلکلشک رسو

 ند ۰ ۰ فسا رولیقاب هنب رلقدل وا

 هنقلخقل هغیک یرلیلغاط كرلن وب .

 ۱ اس راز زایکپ ید الاش ۸ تساضف دا رب

 ۱ نت ۱۱۹
 ۳ لقا و مش تار ۱ . راردبآ تیاعر

 ۲ یرهویم ا لیح ی ةعارز «بواوا مت قرار

| 

 .ردرومشد ىرلماملا صوصلالعو

 یاهتده EE قلدوا را e كالا

 ہد ع كنتالو ه وص ود و ه دن] امس 0

 هرق ا غ «هیغاعس را زاب ی لاش «بول وا عقاو

 «هلیالو هردوقشا ندنتهح یونس بع «هل دو دح ع اط

 ید 0 لیغاعس TOI كنشال و زیسأنم و

 كہا NE ینیدل وا طاحمو دو دخ هلیغ اس هنتسرپ

 نداصف ۵ دان رلمسا هتشیوغ ر و هارب «هنيس وغ «ه وقاب

 (هقوس)و (هرفوه) دام و نلسد یا قلدوا رآ

 یرعوط هقرش لامش ندی بونج هدنجا كناول

 مسق ت صار را

 لابح یراضق هنارو هنیسوغ نکلایو ؛رول وا دتم

 نو اک ا ا 2 لا ا كرد ءروکذم
 رکیدو «هدنسهضوح یر (مل) نالوا هد س هلام
 E ردآو هدنسس ونح قرش كلابح ةلساس یرلاضق

 مظعا مس كنس هض وح (نیردقآ)و «رورل و )9

 هدن رکتا كلابح هلساس روکنم لک . ردنواح یسیلامت

 رلنامروا قوج رب هدرلغاط طوبم هیهلساس وب كرکو
 یسیلاهاو .رونلوا عطف هتسارکیلبخ «بوتلوب رلاعرمو

 هد ره را هاها : ل ا تاناویح راسو نووف لتیلک

 د رلیدا و لزوکو رار زود یخ هد رلرانک كرلرېنو

 یتعارز «هده سیا تبنم هعفدلوا یارپ وط ؛بونل وب

 هلنابویج عاونا یسهیعرز تالوصح .ردبرک كب

 هوقایو كیا .ردنرایع ندرهویم لزوکو عودت

 دؤانرا یههریص هللا یاوآ

 کیا وب قره وا لاعا رلشاق یلکیا ضعبو ییاونا

 لتیلک هدرلغاط .رونلوا ارحا تراحم یلبخ هدرپش

 زونه یسوفن كاوا

 شم وکو ر یلسا هد را یش

 . راقیح ید عا هداسو رات

 هک تامولعم هن وک رب هدباب و «ند-:غیدغلوا رب رګ
 ۱۵ ۰ یزارادقمهدلاح ره هد دسلک دنکم مری و 1

 فا یسک مسق كرلن وب .ردک کدسلوا نود ندیشک

 سقود ویروا هدرلنو و ا یرلنایتس رخ «بول وا

 ؛بولوا دوانرآ یمیلاها موع . راردعسقنم هکلونقو

 یسیضه لاها یرلاضف هنار و هنیس وغ .کلای

 «لربلی ید هح د وان رآ «هدهتدع را ردنا ماکت هعفانش وب

 موع . ردق و یرلق رف ندرادوا را هح اداعو قالخاو

 س 0

1 

1 

o 



 نانو روح املا قو ا ۳۹ ۳

 . ردط و رم ۱ هدهظذاح یی رهع.دق"یالخاو تاداع و تورا 4

 بایساو هدددج تاماظن ندنفیدل وا هدایز یرلیصع "

 .ردهدقغل وا هدهاذم یرادنعت رابره هدنل وبق كتي دم 7

 ED رب هدناتس راج ( 1011 ) ۱ 2 ۱

 (تنوهیان) هام هدتلابا(دارغوین) ] ۶
 ندنایرح كلهرمهولیک ۱۰ و ندکدک ندا لاا |

 . رول وا بصنم هن هب وط ٤ه كص

 رب هدالیزا ر ( 1080161۳0 )
AEE 

 ندنایرح كلهرتمولیک ۱۸۰ بلیاعت ندنلایح ةلسلس

 (دسوب ناس) رک تنسهربزج (ونا رام) «هرکص

 .رولیکود هنوف

 ۱ ا
 لصا نع «بولوا نک اوا یا ] 0-۰ ۲

 ۔ قوف ریبدنو تراسج «نکیا شفوب یجشآو هلوک "
 «قرهلوا لئات هام یاصقا هدنس هباس یسهداعلا 1

 یک ینیدلوا لاع كي یرایتعاو ردق هدندیع كیصتعم 8
 شلوا لنا هجو و داقعا ید اک

 بج وم توقو دوش شیدلوا شیارق هده 1 او
 ۲ كنهفیلخ وا ا

Soe 

 هاربا نب یقاعما هل رم

 هدنګ را ۲۳۵ «قردنل وا سح و باح هدادعب ندنف رط

 .ردشعا تافو هدسحم

 ندنسابطا ربهاشم كی هسنارف (118۲0) دراتنا

 لاوحا دربزمهلدو عاص «بولوا

 غاط ر هدنقح رنوو لغو هلیس هیبطو هيګ رشت |
 خالصا هایسهیرت كراو .ردشعا فیل رباتک
 ESR یوا واک لاوتا

 (نوزروا) هد ۷ ۶

 .ردشعا تافو هد ۱۸۳۱ «بوغوط هدنس دیصق

 ۰ ۰ + هرز وا

 .ردشقارب ید تادراو رب ۱

 نصح) هد ربازح ن او ۱ ۱ ۱

 -هزمولک ۲ ند (ن ویل وا مدالاتب

 مکس کیا هدنسهب تكنغاط ( (ءارح رح) هدهفاسم "

 هل ارهوحم و هعلسا یرلفد اب كن رلیلاها :بولوا هبصق "

 رد راو یر 1 وفن كم e شب . رارد و وه 1

 0 9 نانو E ۱ کاتا

 یحع و °۸ 9 ۹ 1

۱۹۷ 

 | ES نلیصمعم لد هی سای یافلخ

 . رد رپ ندنس هیطعم لود كناب و روآ |

 ن
 E ل

  ۸یسلاها ۱ «بوا وا هرم وليك

 کو چد یه ریغ- ربازج یس اغمو سوتساق « وعالاق

 . رد راو

 (لاو) یمدلح اس قرص تو ی
 بول وا ب رص یرلغاط

 نوتیزو یامش «یبو زوا لزوک هل الو صحم یادش

 رادقم فرح o دما

 كقالتو سیلوا روش هدعدق نامز . ردراو یسیغای

 ییدتا روصت تكسو رهموا روهشم عاش «بولوا نطو

 . ردهدقفل وا قرف موملا ى رااح ضع

 تسیلوا هروک هتباوررب (11۵1ا05) | س ولاتا

 ز رود و یردارب كثقالنو یلغوا

 و یرادکح اید اقرآ هدنانوب هروک هشاور

 شمروس مکح تدمر هداروا كره هایلاتنا

 ایلاتسا هلتسن هنعما كلون هروک ذم تكلم «هلشلوا

 . رد روطسمهد هیات و دی دقجیرا و هب هد ندشغ وا همس

 عقا و هد ونح كناب وروآ ( ( Italie) لاتا

 کو ر نوزواو راط

 «بول وا هعطق رب لوی بک ند هطا جاق رب طوبرم

 هد هدع رد نام ز

 قط هب ر وا یک یتیدل وا ٩ رسا ر یسەخ راب رب |

 « یرب تاناویح» دلیتسانم رک كاا وح ید

 )ااا( مسا وب هدع «بونلوا همد (ایلاتب و) هلیسانعم

 . ردشغل واقالطا ههر زج هبش نوتب لیوحل اب هنن ر وص

 ههرق كنايلاتا س .یسهحاصو دودح «یقوم

 راط هدعب ؛بولوا هعحساو یعسق لامش نالوا لصتم

 تونح هدنروص لیطتسم ر نوزواو راط «قرهشل

 :ربلآ ینلکش همزيج ربو «رتازوا یرتوط هبقرش
 ندتهح قرش لا هملبا ایرتسوآو هرضوسا الا

 دو ردآ هن قرش باب ریکد قینایردآو هلا ایرتسوآ هنب

 -رط قرش بونج .بایزاغوب (هتنا ربوا)و هریک د تیب
 (نربت) ند ننهج رغ بونج «هلریکد نانو ندنف |

 ا
 ید ندنتهح هرق یک یتیدلوا طاع هلریکد یفا رطا

 EAE EEE دات واتس راقا سام تاک ول

 ريغ یدودنح نالوا هلا ایرسوآ ندنتهح قرش

 .رددودحم هلا هسنارف ید اغ هل ريڪد

 ۳۲۱۰ لحاوسو ۱۰۰ یسهرب دود .ردیعیبط

 او
 a الس ايلاتا و هرن واک ۲۸

 و لا ص۰ ا

N ۰ءبولوا دودو زا قش لوط  

 زج «بولوا هرتمولیک

AU DLE DS6م  



 یا

 رارب هلا ایلعسو ۸۷۰ لوط كن هری زح هبش نکلا

 هدنس هلام تهح هسا یطع رد هرم ولیک ۷ 9

 ۔هرآ ریکد ییا «هدهسرویدیا زواج ییمرتمولیک ۰
 حاسم رار هلراهطآ . زنیا ردق هب هزم ولیک ۱۳۰ هدنس

 هنناقیقع كن( کج: رتسا)و ۲۹۱ ۳۲۳ امر یبهیعطس

 تعسو ایلاتا . رد هزم ولیک عبرم ۲۸۸ ۰۳۹ هروک

 یسیفتلآ هجموفن «یسیعن وا كنلود ابوروآ هچضارا

 ید هعتهح یک كنس وش 9 هب یضا را تعسوو

 .رديسرګ د رد

 تعیط ا ت دم .یرلغانط یسعیبط کش

 تج یم جم رب «بولوا مسقنم ریش حوا ههضارا

 فورعم یخد هلیسا هایلاتا یراق و» هک دیس هیلاش

 امرا( و )نالوا طاح هاب رلغاط نینآو بلآ «بولوا
 ۔راغاط كسك وب ینارطا كنو . ردت رابع ندنسهضوح

 ندهووا ر رادلوصحم تیافو عساو یه رواو ند

 ندنن ایر "ال وام دک «ردهریرح هبشس یسیعکیا . رد رابع

 كسکو ب ؛بولوا دتم یلابج هلسلس (نیسآ) كدهتنایرپ
 هووا رادلوصحم و قد رابو یداو لزوک «ندرلغاط

 ید یسبجچ وا .ردربرب بای ییش بكرم ندر
 ندریارزج كحوک راس هل رهطا هیدراسو ایل“

 کیا هجلٌاب یرلغاط كنایلاتبا هلهح و و .ردکرم
 ۱ لآ .ردن رابع ندنراهلسلس ںینہآو بلا یتعی ندقاط

 فصن ر هدندودح غ لامشو لامش كناملاتسا یرلغاط

 ER د بولوا دنع هدننروص هرباد

 هنفرط ایلنا هدلاح ینیدل وا لئالیم زا یرلکتا نالوا

 كن هلسالس وب .رد رص و كیدكپ یرازو نالوا هج وتم

 ندنکیدتا لیکشتیدودح طخ هدرلفرط رثکا یری

 فرط رب ید كنم رلغاط عقل لا یک (قنالب تنوم)

 ضعب قرهلوا ط و م هسا س و. رددناع هب ایلات |

 یرلقدنازوا هردنغاریوط ایلاتبا یرعوط هبونج رلغاط
 كنهو وا ندا لیکشت یتسهضوح یعامرا (وب) «یک

 .ك رلن و هک «ردراو رلغاط شعب ید هدنس ره دنس هن وا

 هدهجرد قجهلوا روتسم هلراراف یدمرس كنيرب جه
 . ردیبک درز: یسرثک ا تولوا یافترا

 یس هبعش ر تكنسهلسلس بلآ هسا یسهلسلس نینآ

 هدننونح اكنسهضوح یامریا ( و ) «بولوا رزړکح

 نوش «هلدادتما یرعوط هبونج هدعب و هقرش ادتا

 لصاو هنن زافوت هنيه «ك رهدیا قس لو ط ییایلاسا

۱۱۱۸ 

 | ايلیڪس ک هدتنفرط هوا كزاغو هکلبو «بولوا

 ۲ بلآ درک .ریلیهللوا دع طوبرم اکوب ید یرلغاط
  هرص یراصوصح مسا هدنقح یرادلساس نینیآ كرکو
 هدایز هدقحاروش ندنفیدل وا شل رب و تالیصفت هدنس

 یکیدمش ردق هن رههدایل اتاسفن .زرورم ر وک تجاح های و طت
 و لپ هل را هدلاس
 الع ناک رب قوح رب ید هدن رلف رط راس كن هعطق و

 ةيراجهایم هلرلغاط ردیا زارفا روماچ ایو زاغو یرلتم
 یک رب (اننا) رومشم ید دالس .ردراو یسه راح

 نالوا هدنلامش كتءریزج وب «یک ینیدلوا ناشفا شت آ
 یروصقو هدقعای یسیکیا رب ید هدراهطآ كح وک

 .روینل وب رلناکرپ قوچ رب شو
 .اوس ؛بولوا قوح یرابنا كنايلاتبا بس .یرابنا

 یرددعتم هنر ره دل رررکد ندا هطاحا یلح

 هل رلغاط و یس دعاسم مدع تنتعس و ءهددس زویلیک ود ۱

 «هلیتسس اھم قد رف كن رااحاس
 6 | اا ند رلن وب

 . ردهصیق ید یرلارم بویلوا یرلهضوح شینک
 «بولوا یعامریا (وب) یکهدنتمج لامش یربم كوي لا
 O O ایلاعا یرافو
 و ی فال ااو :ردترابع
 كراوص نافآ ندنتمح لاش كنس سلس نیا هلیتمح

 عساو هلا ذخا یراربم كوي قوجرو «مج ینیزنک ا
 «قرهقا یغوط هقرش ند ندنحا كنمووا رب

 لوس در فو قرر یو
 هریود :یراهچلشاب كرارېن نایکود هغامریا وب ندن رانک

 بون اندنینپآ ؛ وچو ویل وا «دآ «نیسن «ایسس «هتلاب
 (ورانات)یکویب ا هسیا زلنلیکود هیوبندن رانک غ اض
 ارپ «هدایب «وشنهایلات هدنلامش كنغامرياوب . ردب رهن

 جاقرب ید هدنتبج بونح و یعامرا (جیدآ ) هأب راز

 وپ «هدلاح یرلقدلوا هدنلخاد كن هضوح وب هل 6 رهم

 قیا روا هیرعاوط ندنرعوط «بویکود هسنغامرپا

 (ربی)یربن یجکیا كنايلاتیا .رارول وا بصنمهنن یکد
 ا لوح برختنسلبنلتس نا هک هرد
 «قرهقآندنحما كنب رش امورو یرعوط هبیبغ بونج

 « هرزوا قلوا عماج ینیراهطسخ مویالو ایربوا
 اه كنون . رو دیا ل هضوحر هد هج رد یجکیا

 ( هنورسوا) و (ونرا) یسهطخ هناقسوط نالوا هدنل

 ندهضوح ییاهجوتم هع یرلک دتبا لیکشت كنب رارهن
 رد رهنرب تاج ویک «ونرآ ندرلنو «بولوا ترابع
 تلا كنهضو> حواو رک ندنحا كنەسنار واف



۰ 
 .ردهزتهولیک عب رم ۲۱۰۷ یبهیعطس ةحاسم كنعوجم

 س

 «بولوا قوچ _

 ت یا

 یه دن هقرش تح كنينآو هد وئح سل هدنف رط

 شک بول وا هبیصق و كحوک یسالج دسا كرا

 .ررویغا لیکشت راهخوح نایاش

 «بولوا یرللوک یلیخ رب كنایلاتبا -- .یرللوک

 «بول وا رلیکهدن رلکتا كنسهلسلس بلا یرلک ویب لا

 هل رکیدمان و) وی رال «رویام «ونابرو یرلهجلشاب هدلرلن وب
 .ردب رللوک (هدراغ) نالوا کوی كا كنهلجو (هموق
 بونلوب راوک قو رب یخد هدن راکتا كنسهلسلس نینپآ
 یضاراو یعطس كب یرلنالوا هدهیسلک یضارا ندرانون

 یرادیلشا رنو .ردشرد تاغ ع

 «هنسلوب یکهذ (موینال) هلا (هنیمار) یهد (ایرمموا)

 . ردب لوک هزتامو یم «ونابلآ «ونایچارب «وقبو

۱۱۹ 

 | كب لحاوس كنايلاعا = .یریازجو لحاوس
 نکرد وذصت هسنارف ندنسهب ع لحاوس

 یمهرظنم اذده ع «هددسا قلایفو قلغاط لحاس

 هنروک مش رب دتم هجنیوب زفروک نوتبو «ردلزوک
 .ردروتسم هلرلهقبریافو رلکشوک «رلیلایهدنروص كج
 یزکرم كنسافتود ایلاتبا جا ینورب هچسا
 كنایلوب .ریلک ینایل هجسا نانلوا ذاخما یسهناسرتو

 قجلآ لکشتم ندراروماچ یرلک دریدنبا كراربن یلحاس
 شقلوب هطا هلیتفو «بولوا یواح یرلقلقاطب ضعبو

 تكاحاس و .رد راو ید یرهب وع اط درفنم ضعب نالوا 3

۱ 
۱ 
 ر

۱ 
 می

 . رديسبا كا كنلحاوس ایلاتآ §

 «بویل وایرلن ایل یعیبط «هدهسیارا و ی راب وق و نور ضعب

 .ردقوب یسهلکسا نایاش هرکد هقشب ند (ونروویل) "
 كا بول وب راهطآ قوچ رب هدنسیشراق كلحاس وب "
 .ردیسهطا (هبلا) یرلکوب _

 ولیجحو ونسیرق هت وم «هزونایپ «هیاراق «هنوغروغ "

 ندننورپ (ویراتجرآ) روکذم .ردیرلهطآ

 یر جلسا كن رارکید

 (ولح ربح)
 بول وا قلقاطب و زود لحاس مویال نالوا كل ددنن ورپ

 (ورنساقیلوپ) ندننورب ولجریح .ردریغآ یماوه
 ههتاغ هس | لحاس ناتیل وب ا نالوا دتع كد هنیزفروک ۱

 كنب رلاوهو هرظنمو لزوک یکیرازف روک هنرلاس و وب
 «بولوا یواح یزفروک كوي ح وا روهش هلیتفاطل

 هدنسید راق كلحاس وب

 دير عر مایکسا هوا اد
 , ردن رایع ندن راهطا هب ومارو هلو رالات « هح وب هنن وتو 7

۳ 

 تئ

 یس غ لحاس كل (هرالق) نالوا هدنونج كلحاس و

 درلن وب هل رازفروک (اییفوا هتناس)و 090

 یعتج واو . ردلماش یزفروک یجچ وا رب نالوا هدنبونج
 هدنسهرآ ىلحاس ایلچس هللحاس هرالق هدننن امن زفر وک

 «بولیحا زاغ و رب راط فورعم هلیمات یزاغو (هنیسم)
 كرهنود یرغوط هلاشو هقرش یلحاس هرالق هدعب

 هدنسهقرا یرفروک (ابیفوا هتناس)و هدنقمثكنهطخ و

 هدن ر کد نان و . روینل و زفروکرب رکید نلیند (الیکسا)
 یزفروک ( هتنرات ) هقشب ندالیکسا روکذم كنايلاتبا
 و .ردیکوب لا كنیرزفروک ایلاتبا هک ءردراو ید

 هبش ( هتنار وا ) نایاپق ینفرط لام قرش كرف روک
 (هتنارتوا) نارپآ ندقیایردآ ینیریکد ناب و یسهریزج

 لحاسنالوا یراقو نداروا «كرهدیالیکشت ینیزاغوب

 اكنایدزکلای بول وازود ردقهنب زفر وک (ای ودرفنام)

 یتیوق ( یسیدنبرب ) نالوا ندنرلناهل لزوک و مالغاص
 روکذم نالوا یواح یرلقلقاطب یسیرعلحاس . رد واح
 (هنوقن ) ندنغاط (وناغراغ) یهدشلاعش لرفروک

 كروکذم رېش ءبولوا زود تباغ لحاس ردق هنن مش

 هنوار «هرکص ندوق كج وک رب ندا لیکشت ینناهل

 . ودح ای ریس وآ نداروا . ردهدلاح وب هب ردق هت رهش |

 هدننروص لوک هيا لحاس كيدو نالوا كدهنيد
 هنا رک د نلرفروک ماطر مز هنا ود

 ندر دطآو لمر رخ دش ترافاورپ هتل و یوا

 راقام ریاو رارېن ندنراهرآ یسیزثکا كرلنوب هک «ردت رابع
 .رويشي راق هر کد «بوقآ

 لحاوس «بویلوا یراهطآ هدنتمج ترش كنایلاتبا
 ناشوا رکذ هذي راقو و نانلو هدنسیس راف یسدب ع

 هدنفارطا ۵ رنو و كوي ییا هقشب ندرهطآ كچوک |

 (ایلحس) یرب |

 كنب رک و . ردرا و یرلدطآ كج وک ہد جاق رب رکید

 - وا هدنسس غ بوت كنايلاتیا هکءرد
 ( هنیسم ) نالوا یتعسو هرتمولیک ۳ قجنآ «بول
 ۲۷۵ لوط هد ع ندقرش .ردشلربآ ندهرق هل زاغ وب

 هباتعم وب هدعدق نامز «هلغلوا لکشلا ثلثم. ردهرتمولیک

 اسم .یدیشفتوا هیمس يما (ایرقنب ز) ندیا تلالد
 . هلسلس نینیآ . رد هزتم ولیک میرم ۲۵ ۷۹۸ یسهیعطس
 هئس» لابح هلسلس رب «هرزوا قلوا یدعبام كنس

 یسلامش لحاس كنءهربزج «یرهیالشاب ندنزاغوب
 ِ ا دم ِِ هن غ یاهننم ةو



 تك یا

 e 0 ید ی ریش ربناز وا ی وط

 یعاط كسک و كا كنرلسلس

 نام (هبششنا)
 د رفنم یناکرب (e) ه دنسبق رش لحاس از دلم .نردراو

 كردا عاشرا کا ا 3

 یرارا ناکرب ید هدنفرط رکید كنهریزج .ردکسک
 یزنکا تن راروم . ردق وح یر وص ندعم و هجایاو

 2 رلن 9 ؛بولیکود هریکد آ دنسب ونح لحاس

 وا و قاشا (هجلب ی رلدجلُساب

 یا ك )ا( ه دنت هح قرش ید را اروم (هرطنقلا)و

 نانو قرهقآ ندنفرط

 یضیررفر وڪ ه رالتساق و وم را ر « هب ولح راپ

 لحاس یوق «بولوا زود هسنا یس ونجح

 . رول وب ع وفو قلطقس قوح ك هکنافس هد راهن وطرق

 یادقرا هزم ۱۹۷ ود

 - ول ه ریه ۳۳۰ ۵

 .رلرول وا تصم هنن رک د

 . رد واح

 .ردراو یوق مالغاص ییا یواح

 هدنسش راق یسیق رش مش E سل امش لحاس كب ایلحس

 تالوا یرک وی لا هک ,هروبل و یراهطآ (یرایل)

 ؛یلوپموزیسا «هیراا «یباقلوو هیس هطا یراپیل سفن

 «بوا وایک

 ندنرلحا یتحو .«ردنرابع ندهیناک رب یضارا یسهلج

 رلشت آ تقو تقو نالا (یلوبوریسا) هبا (وناقل وو)
 -راب و هدن رلقیحآ كنيلاش لحاس هتب . ردهدکم روکسوپ

 ند هیناک رپ یضارا هن هلیم»ا (هقیتس وا)هدنسیش راقكن وم

 اس كن الحس

 ندن رلهطا ید وقیلا و «یدوقیلیف «هنیلاس

 -راق ید لح وو هطآ رب رکید

 ریازح ماط 7 فو رعم د)یسا (هداغا) ید ةد ام

 راک ندن راهطآ وحاول و وهم رام «هیایش واق ءبولوا

 هدقیحا كبو هدنسشراق تكنلحاس ییرغ بونح .ردنر

 ت «یک یتیدنوب هطآ رب كوپ هلبسا (ورالتنا)
 دف روا یک وب از

 قوم هک رد راو هطآ چ وا هاب رلبسا ینیپمالو هزودپم
 . رد راو یرلطاب را هب اش رفآ هدایز ندان ور وا

 (E یسعکیا شدن ا كوي ایلاشا

 ع كنايلاتا ؛بواوا
 .ردهطا رب لکشلا لیطتسم دتع هب ونج ندلاش «یرهل

 دهسا كح زا ك ندایلعس هجمانح هي د راس

 راد-قم درک و هک روم و هاا هوق و 0 ہےیش وفن

ea ۱۱۳۰۱  

 ۲6۵ یلوط نوا هبونج ندلامش . ردیرک كي ندنوا

 ونادیپماق) ید هدنتهح یرع

 ۱ -وا هدب واح كن هقیسر وقو هد ےن

 ج ۱۳۸۹۰۲ یسدیعمطس هک اسم بول وا هزم وایک

 یربآ ندنرارب رب یرلغ اط كی ایدراس . رد ه زنم ول 1

 . هدن رلطس و كن هطآ یرلکسکوب كا .بولوا قاط جوا

 وا یغاط (وتنج رانج) نالوا هدنبرق یسیقرش لحاسو

 | افترا هزم ۱۸۱۶ یسهورذ كسك و لا كنوب «بول

 بونحو (هرابعل) و (هرولاغ) هداه لام . ردهداع

 .روینل و یرلغاط (
 راغاط درفنم ضعب ید هدنتهج برط كەر زج
 .ندن رلغاط (وتنحرانح) کوی لا كنن راز .ردراو

 (وناتسیروا) قرهف آ یرغوط هبوونج برع «هللاعبن

 2 ر یساماس ءو . (وسرپت) نلیکود هنبزفروک

 ابا رکید .ردهدد> رد یعتکیا جد ا انک وقو ۱

 بيرق هلحاوس یراضعب و «روروق نیزاي یعوج كنير
 ساوه كنهطآ كرهدبا لیکشت رلقلقاطب قاط رب
 زودو قلایق یسیقرش لحاس كنند راس - راردبا میمس

 دعاسم هنسهثاس كننافس هدنمسق یلامش .زکلاپ بول وا

 (هلووا) هدنزعآ كنوو یزفروک (هووارت) نالوا
 هدم یش راق كلج اش قرش لاش .روینل و یسهطآ

 .افی و) یهدنسهرا یر هطآ هقیس ر وڈ ها هيد راسو

 هل راهطآ (هنلدام)و (هررباق) هدنجراخ كني زاف و (وچ

 یلحاس ییرغ لام .ردراو هطآ كچوک جاق رب رکید

 ا یرفروک (هرایتسا)
 ید هطآ رب الما و هن هدنتهج یب

 ترابع SEE زفروک رب

 برع لاعش «بولوا

 ۔واو ورکلا «هتنوق ونروب یسیبع لحاس .ردراو
 حسا و كې یوق ىج وا وب «بول وایواح یني رلیوق ون اتسب ر
 هی د راس . رد ریغآ یساوهو طاح هل لقلقاطب «هددسیا

 هللا یرپوک رب یسجکیا ؛بوسلوا هطآ ییا هل رلمسا

 (یرایلاغ) هجاشاب یسیونج لحاس .ردطون رم هیهرق
 لزوک هدنسدب روا كىو «بولوا ترابع ندارد روا

 ی رهش یراب ابلاغ نالوا یر هک كن ها هدنحا كنامل 7

 ۰ رددو> ود

 ۱ تیفوع یساوه كنابيااتا بس .یسناوهو ملقا

 «هدهسا لزوک و ل دتهد هرز وا

 ینا نیزایو قول وص نیشیق هدنسهضوح یغامریا (وپ)
 1 ب هدنسیل اهم مق

 ۳3 ۰ ردع سس كن جد یایالقنا كناوه بو وا هدایز

 1 هنن راکزور قرش لامش یسهیقرش تهبح كن هرب زج ۳

 8 یرلقلقاطب و مالغاص و نیس یساوه «دلغلوا هحوتم



 »ک
99 

 ا
1 

 تیا

 ا ك

 هن اقس وط بول وا تبیط رو لدتعم اوه ها او و

 هد)لاح یییدل وا ساپ هس | یساوه كاب را هطخ مویالو

 ی هد رلف رط تك و رلقاهاطب یک هدلحاوس درک

 كنسهطخ ناتیلوبا .ردیلهقیصو ربغآ هلیتسانم روک

 راق a جد نب شيف هددطخ و .ردر لزوک كأ

 قو هحەدايز یساوه كن ایل . راغاب

 -ا رج یرراکزور مام نک ندریکد بول وا مالغاص

 ۱ نسا ندعیونح قرش نکلایو ؛رلردا لیدعت قیر

 تن راقاط کاسکو زکلای كنهطا وب

 سبا مه همسر | یساوه كن هد راس

 ا «هددسدا

 . ردانف یراکزور

 . راغای راق نیشیق

 ندنراکزور قرش لاشو ندنن رک كراقلقاطب هدهو

 . ردیا هقصو ریغآ كن ییالوط ندنسلوا ظ وفحم

 EEO عیانمو تاناویحو تالوصحم

 .دلوا نوزوا لیخ یعوط هونج ندلامش ىس هعطق

 یک یکیدریو یتنالوصحم كيلفا جاقرب اضع «ندنفپ
 كنم رلغاط بلآ. ردیواح یرلاوه فاتح یخد هع افترا _

 یراک درو ناشن ندایربیسو ج ورون یرللحم عفنرم
 نداش رفآ كن رارب قیصاب كه ریالاقو ایلحس حب دل

 دن احشا كناوهو ماقا ید یالوصحم .ردقو یرلقرف

 تیم و یایلاتا هحالوصحم عو . رد فلت هروک

 یعام را (و) هک ردیف لاش نرو یالوص#ع مجرب

 «بوا وا ترابع لدنس هض وح کف

 ۳ نوار هحرد یطسوو (ردعقا و ه دنا لاش

۱۳۱ 

 كن, نفروک هونج هلک هن هنس هبع تهح

 : و حر جم 4 كنح اغآ نو و هکا د هد. دن ۱ ۵ هلا

 یطسوو ردعقاو وه دنا

 ضایع 2۱۷ ها 5

 ۱۰۷۱۱۵ یرارح هحرد

 نو-یلو لاقنروپ یسیهجوا ؛ردهدنتسهرآ هجرد

 لبا 4۱۳ هک «ردیمق بونج ییدشنی كنیراجاغآ
 یطسو ؛بولوا هد لاک شر 8
 رکش یسیحمد رد ؛ردهدنسهرآ ۱۸ با ۱۱ یرارح

 ۳۵۳۳۰ هک «ردیمسقم رالاق و ایلصس یی دشین كنشماق

 یطسو «بولوا
 دی ۱٩ لا ۱۸ ینرارح هحرد

 هح رد

 عقاو هدب لاش ضرع ۳۷ ا

 ق آ
 قرف ماد تورا راف رط جی نالوا عفن سه هلا لحاوس

 هدیل امس می هواح رم .ردهدنح راخ كن هیم و هدعاق ون
3 2 ۱ 

 1 لام

 ارف نویلع۲۰ ۰ یتعقكنغاي |

 ' ید ینیرلجاغآ امرخ یحو نوبل ءلاشرو «نکیا

 ت یا

 هد(ونیل وآ)نالوا هدنسا ذح كنيل وبات «هدژلاح ید ریدشءد

 , ریشبت تالوصحم نالوا صوصحم هبلاعش مسق زکلاپ
 تازا مود ۳۹ 7۳ 5 ,٩ ینیدل وا یواح كنایلاتا

 شش نکلا بول وا ۵ وکرب و ین ویلم ۱ نڪ

 . ردن رابع ندهعو رم ربغ و هیلاخ "یضارا ودع قح

 کرو یک و راسو رال و ا هراد- قم 9 قحا

 . ردلخاد ید رارب سرو

 نالوا لصاح هدایلاتنا

 یالو «رادواج «هب رآ :بوا وا ەر

 لکو كب زکلای ینابویح . رد زا اهد ینابوبح راسو

 راس «بولیهدا لباقت هنجایتحا كنسیلاها هد هنس
 ع ر هدن وا كنناج ایتح اه د را هنس

 یادغب ىسەچلشاب كن ابو بح

 روب هلاخ دا ندح راخ یب

Eبول وا هرزوا مدق ز رط هدن رام رنک | یءارز  

 ددعتم هدف رط رهو ین ربغو یبس تان وک آ

 ندنوک هدنهاس یسجآ یرلکلتفح وو یرلبتکم

 "هدیدح تالا راهنیک ام تعارزو «هدکعا قرتهنوک

 قوحك ییالوصحم ر . رده دقلافوح اک هرز

 تعارز

 یسهلرات جثرپ رب عساو یسهضوح (وب) نوت «بولوا
 اشلجآ و ندودنکح

 تكنک نالوا هدناتسدنه هک رولو اورا لوک ردقوا

 هووا وب ریو خیر هدايز كا هداید هرکص ندنسیداو
 هلیلح | وس بیو هدن ونح كیالاتبا .ریلیب هلند « رد

 هیس هطسا ورال و دح زتساسح نالو

 نالوا هجوتم هبییرع بوج كنبرلغاط بلاو نینپآ

 ؛بوسلوا یلترلک كب یرلجاغآ نوستیز هدنراریاب ضمب
 نوت ز کیدتسا جارخا یونس كنايلاتا قرهلوا یطسو

 كیابید ایل اتیا

 هدلاح یتیدلوا ندنکلاع یواح یرلغاب قوح كا
 . رد زواجه قن

 ندنشدنلوا ارحا هدهءدق لوصا نالا ىلاعا ۳

 اذهمم . ردیر ک قوح ندهسنارف قالو صع بارش

 كن هتن وءایب «(یتنایک ) كن هناقس وط «(هلاس رام) كن ایل

 . رد روپشم یرلبارش (العا و لا و) تاکید وو (ولد راب)
 رایلم رب یرافو یغاشآ بارش نالیاب هدایلاتبا نوت

 هنیلهدنامو جرب < نويل «لاقتروا .رذدهدنتي قنارف

 د لهویم راس هللا مدابو ۳٤ یسه ونس تالوص#

 روا كنايلاتا .ردشلوا ن ردق قنارف تودع ٤

 یفالتاءبویم هنلوا هظفام و هرادا نسح هلیتق ویرلتام

 ىلتيلک و عساو هدنوک ینوک و «ندنفیدلوا شادا

 هد دسر وم هلو رانامروا دعاشم هنحا رک او

 ةحاسم كنعوچ رلنامروا كح وک نانل وب هدیرب هد هتوا

۷۱ 



 ۱۱۳۲۳ ت یا

 ید4۸-ک لمس

 «هناتسک یناب لتیلک ه دنا ك رلح اغآ ع ونتم یرلفدنل و

 یواح «بولوا هداب ز ندعود نویلم ٤

 ید یرلحاغآ ۳ اسو قیئسف نوش ز شما الیشا

 . ردراو

 ترا له وب هتولوا زاویه تاناویق
 بیرق هنویلم ۵ «رویمهلوا غلاب هنویلم ٩ یرانوبوق
 زواج ینویلم ۱ «یسیک هدایز ندنویلم ۲ «یریغیص

 بيرق هکییز و ید یراریکی .ردراو ید یزوموط
 ردق كي زویحواو یرلبک س نیش هرادقم و «بول وا

 -ریکیب «بولوا لزوک تیاغ یرلبکرم . ردراو یرتسا
 اهد زآ رب رلیکهدنن ونج كنايلاتسا نکلا .ردیداع یر

 رار هلغل وا كحوک زلیک هدن_دس هطآ هید راس و ءردیا

 ا یدمو و اد رر رر

 ح الصا یرلسنج هاب رلاغوب هر وسا هدن رلتمجلاعت رکلاپ
 قوحیرلپ رآ . ردابقخدیمیغای كن رلن وب وق . ردشفل وا
 یرلکح وب كپيا ءیکینیدلوا لصاح لاب لتیلک بول وا

 . روای راقیح كیا E «بتواب و دشیتر هلک یو

 یحرب هعتالوصحم كیا هد نا کلام ابو روا ایلاتسا

 هرکص ندنیح ید هدضرا هرک نوتب «یک ینیدلوا

 رب تنعوجم كپبا نالوا لصاح هدایند «بولوا 0
 یسهیشحو تااویح .رولوا لصاح هدانیلاتنا

 ترابع ندعاونا نالوا لربشم هی ونح 0

 .رویل و هراس و راسناص «یلیب «ییآ «دروق بول وا

 رازوموط یناب یتحو هحهرق «یک یناب «كيک :هددس

 طوفحم نوحا وآ زکلاپ نامه و هرزوا تردن كب ید

 .روینل و هدرلنامروا

 مسقكنایلاتبا .هججساک هننداعم
 یرلندعم ریمد لعتس هنلاعا هحلساو روېشم ندننامز

 4 رایلام و را هدنسبل امت

 روهشمید یریعد كند هطآ (هبلا) «یکینیدل واقوح

 (هزو ر) هدنسهلسلس بلا .ردیلشب ا هتلاعا كيلح و

 نا كنغاط

 یرلن دعم هویحو وقنح «ربقاب هدایدرابمول «یکینیدنل وب

 -اقس وط كرک و هدهتنوءایو اید رابمول رک . رد راو ید

 Ee a کر ات وا مر

 یزوط ایقو دروکوک هدايا . ردقوح رلقا رب وط

 ۰ رز دهرز وا 1

 ۱ كنا وروآ « ب وقیح ید یزوط رک دلتیلک هدنلحا وس

 نرم نانلوب زا لا هدايلاتبا .رونلوا جارخا هنف رطره
 ۰ ردب دود روک

 ۳ ییراقالخاو ناسل یدنکیو ندتقووا هک ءرد رادان رآ

 ۱ لدعم نوتلارب ر وهم یر نیش هد

 | كنهید راس ضوص لغو كنايلات ا

 یرلبهذمو ناسلو تیسنج .یسیلامها
 بول وا یک ۳۱ ۸6۳ ۱۰۷ یسیلاها موعكنايلاتبا
 . هنیهذم كیلوتفو هنتیسنح نایلاتیا یسدلج كرلن و

  هلرلناسل رباسردقیثک 4 ۰۰۰۰ ۰ نکلاپ .راردوسنم
 دن اوو وا ست دات بول وا لکم
 ۴ نالوا شمل رب هدایلعس و هر الق هلرعه هنایلاتا هرئص

  Eهدکتا هظداح جد یتبهذم سفود و روا 1

 هد. و دو دح و هدن راکتا كن رلغاط بل ارارد 1

 ورلسا ردق ۷ « سنا رف رد ۱۳۰ ۴ نفی 1

 هدنس هطح هتارب وا «یکیرافدنلوپ نالنآ كيب چاق ربو ۱

 كی جاق رب هد هيد راسو مود رد ۱/۳۳ ۰.۰۰ ید

 یعب لەي ولا طو

 «ناتستورب ردق 9۳ ۰ مه  ۳۸ Pbآو ید ورم

o لاا 

 سقود و رواد ۱۰۰۰۰۰ نالوا ترابع ندرادو

 هنس روم ندایلاتا .ردکیل وت اک یروصق «بونل و

 هبایسآ ءاق رفا «اشمآ سوقن هدایز ند ۰ ۱٣۰

 ا یرکدتا ت رعه هنکلاع اس كنابو روآ و

 eS نرنادلوت یونس هنس هد وح وه لاها هنب

 هلرلندبا ترجه هک ردهدتقفلوا مض یرادقم سوفن
 61۰ ۰۰۰ یواش ندنایفو كنادلو یونس رار

 1 1 ی ند

 ۳ اه ۳۲03 8

 «بونل وب نکاس موق جاق رب هدعدق نامز هدایلاتبا

 ه ا بوس رلن ۳ د درد

 هه رزوا ىى طی یای اتا نوت هلیس دع اكل

 ود اهوز ی تا وا

 شا راسا هنف رط ره كن هرب رح هبس ییاسل نینال

 1 : : ضع كنيلحم ناسل قابل ننال هددطخ ره قم او

 1 ییسه ووُس كن وا صوصطالعو «قرهشی راق هلس | ربیع

 ۷ . ردشلآ تروص رب هقشب هدنفرط ره كنايلاتا «قرهلآ

 ره تكيايلاتا هدن وک ید وکو ب هک « ردینبم هيد 3

 و «هددسیا هدقفلوا ملکت یناسا نایلاتا هدنفرط

 : تروصو و وه سس ا صوص# هن هطخ ره تكا

 نکس هیحلأساب ی راهش رو 5 ناسل . رد راو ید

 ۹ كىدنو NE TIA ( قی راق ) یسیح رب باول وا

 3 «قردنل وا ماکت هدایزبسا و هدنتهح یامش اسید حب

 ۰ ؟ ردقیش راق ا دال رد هبدح ردر و « ردابو 1 ر

 هنههطخ كرو هک «ردیاسل ( تدنو) یسیجکیا

 راو یسویدرب هکباو فر ر ا بو ]وا ص وصح

 1 یسبجح وا ؛ ردعپاب هب هحانآ هحرد ضصمهدو < هد هسا



 ۰ رد را ویس»وش ابقو ترس < قرهلوا ملکت جن و

 هتنوماس و اید راپم ول

 یسیحد رد ؟ ؛ ردشلوا یا هنسه ويس نالآ هددج زد نحو 1

۱ 

۴ 
1 

 بول وا صوصحم هنلحا وس ه ونح هک ردیناسل (ایروغیل) ۱

 هجزمدنا رف «هطویناپسا هرعدلرتمج یس رح طالتخا
 یسیجش» ؟ ردشعا دا ردلک قوح 1 نددجورو

 نکا یر ندهب وا بو وا یس هبعس امورو داقسوط

 روهظ هد هسنار ولف ص وصل الع و هدرلدهطخ وب ارعشوادا "

 یس داو یعر ناسا كنايلاتا ناسل و «ندنکیدتا"

eا (تنتماس) ست ۲ یک  

 ضعب «بولو 9 هدیونج یایلاتیا نوتب هقشب ند
 هدهربالسقو ایلجس یسجدب ؛ردراو خد یراسشا
 ق 1 رد رلث سل ناینلیوس هددیید راس ین دیس: کسو

 رف یک دنن یراهبعش و كنەحتايلاتبا
 «بولوا ترابع ندظفلت ترو صو رک هجلسایو

 را رالک [یالوقكب ین تناسل كنب رر رب یسک كران ال اتا

 ؛«بولوا ناسلر سیلسو فیطل تیاتهجایلاتبا اساسا

 .ردیلشپ ری ولا كپ هیوریایو هرعش هله
 در هلک هرلتن و نبش یسهعطق ایلاتا . ییایسشت

 ندنلیبق تاب رح ق

 و هرلتم وکح راسو قل هفود «قللارق قوحر ردق

 هطخ رربیرآیریآ مویلایسیرثک | كرلن وب «ندنفیدلوا
 هر ايسقت وب تس وکحب ردق, ه ره «قردنل وا رابتعاو دعو

 شا ےسقت هتل ایا ۹ یکم نوت بویا تاعر ۱

 رابتعا ه هقیتع تاییسقت هجا A هدایفا رفح .هددسا ۱

1 
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 یراس وشو تعسو «بولوا ۱۱ رادطخ و وتو

 رک ذ ریز هجورب ریارب هلرلتلایا یرلقدلوا یواحو
0 

 هتن وماسپ ۳ ۲۰ ۰

2 
 ویچ ر واموت روپ 2

ENE 
 : ۷/۱۷ Ysر ا

۳ ۸۷۲ ۲ 

TIX ۳ 

 تائ ۱۳۳۳

 كيدو, ۲۹۷۸۲۸ ۲۰ ۵۶

 < ایلیما ۲۲۸۰ ۹

 هکرام

۲ ۰ ۵ 

5٩۸۸ ۱ 

1 

 هناقس وط

 ایربم وا

 مورال

FMVSS ۲: ۳ 

۱۹۳۳ 
۱۱۹۷ 

*: ۶ 
HEE 

 در ۲۳ ۷:٩

۲ ۰۳ ۷ ۱۷۳ ۹9° 

 ۷۱ ۷ ۰ هر

oe ٩۱ ۵۸۲۸ YALهناقیلپ زاب  

e ۱۳۱/۷ ۷ 

 هنورو ۷

 هحتنحم و ۸

 هو وداب ۱۹

FA 5ور  
 هی ولب ۱
 هثید وا ۱۹

 ثاد دن و ۳

 وفیوور ۶

oهیچا  

 همراپ ٨

 ويجر ۷
 هب دوم ۳۸

aS. 0 

 هی ولوو ۰
 هب وار ۳

 لر وقف ۲

 هنیب روا سد 0
 هر ون ۱ 2

r |هنارچام  

 ونچپ یلوقسآ 0
 وچرآ ۳۸

 دار ولق ۸
 هقول ۹

 ه ربد °

 ونروویل ۱
 هايس ۲

 وتسورغ ۳
 هرارق عم هسام 33

 وتن وت 6

 ىلوپائ ۳

 هیت وپ ٩
 هچعسوق ٠
 وراچاتق 0

 ویحر ۴

 هنیسه ۳

ITNایلیعس ۳ ۱2 ۸۹۵  

۲3:3۹:۳ ۷ 

 دال رات A۸7 باسح و

 ةت سناتسا

 هاتف ۶
 هس وقا راس 0

 هتسد اتلاف 1
 ینح راح ۹۷

 ومرلاپ ۸

 تابار 9

 ۱-.لاتیا نوت

 نانلوا ارح! هدنس

 حج وا ینعب ىر ندتق و وا ب وا وا هر و

 .ردشعا داب هد رادقم تی رق دن وله ییا لاها هد دنس

 ) 1 را و هدنحا یفاریوط ااا



 قو

 لر رایع نیش ۰ یسل

 تاعوفو درک كنابيل اتبا 9 کر هتیصق و رش

 تره یر ند ۵ وا هڪ راعم و مواع درکو هج هيڪ رات

 یرارېش كوپ یلیخر هل راهبصقو رېش قوچ رب شلو
 هلرارېش نالوا یرلس وفن هدایز ندکیب یللا .ردراو

 یم.هبخ رات تیها هدب وا وا یسیلاها ذآ ندرادقم تم

 :ردربز هجورب یرلنالوا

 یلاھا رهش
 1۳ ۲ لوپا

 f40 ot ناليم

 ۲۷۳ ۸ امور
 ۱ ۳ ودر وت

 ۲۰۰: ومرلاب

 ۷۱۳۸ ۱ هونح

 ۱۳۶ ۲۳ هسنا رولف
 ۱۲۹ 0 ثاد دن و

 ۱۰۳ ۸ هی ول و

 ۹ »۷ هیناتق

 ۷۸ ۸ و روویل
 VA FA هنيسم

 E VIA هل ور و

 6۸۷ ۰ یراب

 1۷۳۳۹ هووداب

 > ۲ همراب

 1۳ 5 ایشرب

 ۳/۷9 هرو 4

 ۳۷ ۷۷ هل وقن ۲

 ۳۱ ۳ هدوم

 ۹ AF هب واب

 هنرب هوق ؛یسهیلام «یسهرادا لوصاو تموکح

 قالارقرزیاح یتبطوشم یتلود ایلاتبا --. یسهبرح و
 الکو تیه رب اب نییعت ندنفرط لارق «بولوا

 نایعا سلجم رب و نات وعبم سلجمر یخ ندیل اهاو

 ° سلحم .روتلوا هرادا هلیسهطسا و

 یونموشقا رلتهدخ كوي هتلود قرلوا زواجمینشای
 هراقعو كالا ررو ,کرو قنارو ۰ لا

 3 تایح دنیفو هرزوا قوا تداوت تل

 یرددع «یقرددلوا نیم ندنفرط لارق

 1 1 خسای ۰

Aنایعا دل  

 ید رلتوعبم .رددود

 رارون لوا باخنا نوعا ةنس ۵ هلبطارش

 .ردق وب یرلشاعم «بودیا تمدخ اناجم ناثوعبم ك رکو

 عیح الص تا ب

 اچ ۰ ۱ در و کرو قنارف ۳۰ ۱ هتل ود

 «زواجم ین ساب ۲:۰ ید ی باڪنا ثوعبم

۱۳ 

 9 كالام هراقعو ۱ اهاو هزنم ولیک GU ۹ ی.هیعطس 0 بول وب

۱ 
۱ 

 روس کم هب رک ی٣ «یرواو هيلقن ی ٩ بیک |

 ارش یتکم هبدادعا هسا زالوا مه

 سادا .ردطورشم هلرلطرش قلوا زیاح یتسمانند

 . نوتب «بولوآ لوصا هدلب رباود ایو هیحا هرادا

 تلود هتبحات ره . ررمسشقنم هب 4 ږحاب ۷۱۳۹۰ ایلاتسا

 ۱۳ ها هل و ا ر نقلوا نعت ندنف رط
 3 ۸۰ هلا ۱۰ هروک هنتماسح كن هیحات بم ندنف رط

 رول وا هرادا هلیتف عم اضعا هدنسهرآ یرا رادقم

 هعذد ییا هددنس اضعاوب ندا JE نی ود سلج

 ؛رلردا رکذت ییرلشیا هجلشاب كن هیحات «ب ونالبوط

 ۲ هدنرلنپ هرزوآ كعا تنواعم هردم هد رلتقو و
Era SY GEE E 

 ۲ .رارلیا نییعتو باس نا هاد یاضعا ۱۵ تاو

 .ررمسقنم مرادیحات رلاضقو هرلاضف رلثلایا

 یما ربل نام یسهب ونس ینراصمو تادراوك ال ات

 Ll .ردهدن ر هدار ارل نویلم ۲ 0 رقن ایا ح

 بول وا ترابع ندن ویلم قع کیا یم ر كنس ەر
 و9 ia ی

  یرکسع ۲۰۱۵ ۸۸٩۹ هدنتلآ جالس د كوو

 ٠ ی ۲۰۲۰۲ هو طباض ی۱۳١۱ ۸٩ ٤كرلن و رولو

 ید نوحا كا لاکا ینوقوب هدنحاح نیح . ردرفن

 VIR ۲۸۱۶ o هدنراهاخ اتوذام

 یعوجت كنسهیماظن رکاسع هلمحوو .ردراو یرفن

 ندنویلم قعر «پوا وا لاب هنیرادسقم ۱ ٩۰

 نددیلم رکاسع ید یروصق نالاق قرهلوا هدایز

 هاب ما « ظف سد »و « زایس » هدرانوب هک ء رد رابع

 كنابوروآ ایلاتبا هج هب رحم هوق .راردعقنم هفنص ییا

 ۲۱۵ «نولوآ نرود نالوا هدمتحرد یچکیا

 برح یس ۵۲ ندرلن و هک « رد راو یبهی رح نافس |

 ۳ ی ۱۰۸ «صوصحم هننایلع یارحا كنناد

 نده رح ناس راس یخد یروصقو یر واو

 ۲۰۳۲۱۷ و تست ج نافس ایلاتا

 . ردهدنن وُو راک ۳۲ ۰۰۰ و هدننامیتسا هال وط

 «هرامالتساق «یلوها «هچسا ءیسب رح فقا وم هچاساب

 .رد رام هت راو كدنو

 ۰ ردب رابه

 " اب وروآیسهعطقایلاتیا س. تر اجو عیانصو یفراعم

  ؛بولوا یرب نالوا لان هتئدءو ینراع» لوا كاك
 1 «یک ینیدلوا شقل وب ررب نده يخ هدننامز رلیلامور

 ۱ E هفت وا عفر یتلاهمح مالظ كناطسو نورف

  روهظ هدایلاتا تسدمو یراع« لوا لا ید تقو

 9۳۱ وروآ نون تقوا وا یربش (هینولو) .ردشغا
۲ 

1 



 كنناسل نایلاا لصا بول وا هدنناسل ن سردب و٩

 یری كننایبدا نابلاتاو ؛شعایوا هدهسنارولف نا

 روهط هداروا (هتناد) روش رعات

 تایدا هدایلاتا هددالیم نرق یعچوا .ردشغا

 لدهن رخ اوا كنرق یجتلآ نوا بودا روهظ ینراعمو
 هنل واح الصا هکدتیک یناسل نایلاتباو شبا قرت

 ؛شعشتب ارعشو ابدا یک سات «تسورآ «لواک ام

 كلهنس زویکیا هدنرق یحجزکس نواو یحدب نواو
 یجرکس نوا دشا نکا رو نقل رول

Tq ۳ 
 « یر

 هدرضاح نرق «ںولوط زو هقرهنب هدرخاوا كنرق

 ریارب تاید! د نونف . ردشم وا لآ هیدا تاق

 «هدهن راس هقش ندننوتفلاراد هي ولو «بودا قرت

 «تایضایر هدنرا رهش ایلأتا راسو هده رب «هد هسنارولف
 . ییا راو رادنشردم صوصح توقف زانو و

 یرللع"نافسسمس ها ایفارخو ےک روت

 هدهونحو كیدنو «بودنا قرت هدابلاتبا هدایز ق
 ؟ یمشبتی اع قوح رب ندا ترهش تسک هد رل وب :

 تنیه هلا بمولولوق فوتسیرق ندا فشک ییاقبمآو
 كنايلاتبا هلبلاغ نالوا مولعم یتایفشک ید .دد

 4 ران ایل اتایکل .ردشغل وبندنسهلح تاهدیکید ر دشیت

 هسیفن عیانص یش یرکدرس رک كا او لب هدر و

 یرلنفیسومو قارام «قاشازلکیه «مسر «بولوا
 ؟شک هدا قرت هدایز ندرب ره هدايلاعا یر نده

 ايلانا ربهاشم نانلوبهدنمه> ریپ هدنرب ره كميانص ویو"
 . رد رتشهل وب بوسنم هنه و

 لا كناب و روآ هسفراعم الانا هدنوک ینوکوب قحا []
 امان ردق هن ره .ردلکد ند کلاغ نالو ىا

 قم ای بویوقوا «بولوا ًاناجمو یر وب نایب ص ملعت
 ۱۸۷۰ .هدرلهسیا مو رح ندنتیحالص باتا رانی

 موع هد هت وماي یروکهقیتسناتسا رب شغل وا ارحا هد

 1 هدزو هدنفا رطا امور ی ۹ هدزوب كنلاها

 هدزو هدهيدراش «ی ۷۱ هدزو هدناتیل ونان فک

 بو وقوا یس ۷١ هدزو یخد هدایلعس “ئ ۶

 هدایل اتا نوش هدر وک ذم جرات رایدنآ مور ندقهزای

 بولوا هددددع ۷ هیادتا بناکم د ود وه ۲

 یرللعم ۸ ۰۳۰ و ناد رکا ۲۰۵۸ ٤۷۷ كران و

 نیلعلاراد ۱٩ هدایلاتا هدنخ را ۱۸۸۱ .یداراو

 هبدادعاو هدشر بتاکم ۱۹۲ «تالعناراد ۲

3 

 ۱ سرد اب هدار وا «هد هس د| هدیلاح ین ونف و ف راعم زکر م

 ت 6 1 ۱۳۵

 یفراعم سلجم رب هدلایا ره .یدنا راو هیصوصخو

 ۳ ص وصح هب هعونتم مولعو عیانص نر و هنناحشا و

 بولوا ۲۱ یرلذونفلاراد .رویلو ید بتکم چاق

 و «روئلوا هرادا ندتفرط تموکح یم ۱۷ كران و

 یواح یهبلط هدایز كا كرن و .ردیصوصخ ی ٤

 كن ون روت هد هج رد یکیا بول وا یهدیلوپا ینالوا

 نود بط قوق ونقل ازاد کو . دیو
 دیاقع «بولوا مسقنم هیهبعش رد رد صوصح هنایداو

 ندرلن ونفلا رادو .ردشقوا وغل ندنسهلج یسهبعس

 اهد هیلع تاسشوم ریاشو هلاع تئاکم قاط رب هقشب

 یهدهسنارولف :ردین ] هحورب یرلوجاشاب و

 «ینکم هيب رح یک هد روک ده رهش هتن «ینکم هيل اع نونف

OE 
 هناخسدنیم یه ديل وب انو هدونن روت « عیانص بتک دوی

 - اضو یرلالاراد هیلاع بتاکم یهدهربیو هدیل وات «)
۵ 

 «یسایمداقآ عیانصو نونو دام

 نونف ۸۱ BS ۷۰ هدایلاتبا در شد ند رلز وب هر

 ا دصر ۱ «یرلارمداقآ عیانص و تایداو مواع و

 «یرلترمج يلم خرا ۱۲ «یرلتیعح هقيتع ۳ ۱۳

 1. ء «ییایعجحو بت اک قیسومو 4 سین عیانص ۱1

 یهدون روت کویب لا كني را هنانک .یدیا راو هناشتک

 هح رد یچنکیا ید رایکهدامو رو یلوبا «بولوا

 . ردهد

 كوي یادقف كننروک ندعمو یتردن كراهبامرس

 تک وک اذه .ردهدقملوأ عنام هه رل هش ریاف

 هيلع تالومم هنوک ندنوک هلی ریغو یس كنيلاهاو

 ج ایتحا نالوا هن هیدن | تال وعدد دتیکو «هدقملاغ وح

 جاور بودیک ید هکلاع وا كاا رد

 ی ی هع وا لوم ند دتح و ر E نالو

 ندداوم رک قیط «مأج < ترس هقاش ريصح هل ريش

 رللکیه كح 5 ندقارب وط یز رف صوصالعو

 هد هح رد یچکیا OE ندەراسو یاوا ضع و

 لامس ك ایلاتا دح ال وعد و بول وا ییاج وسنم تا

 دهد دادعتسا كح هلس ر هتق اھ یاعدا نوکرب

 راو ید ناک وسام لیح لو و قوما

 هرلهاکتسد یداع ندنفرط رلنداق یس رٹکا «هدهسیا

 .ردقوب یرلهقیرباف وي صوص# هرلن وب «بولیپاپ
 هعقدلوا یرهشرباف هراسو تناغو یر هناخابد



 تایل

 ۔اغوح هک دنیک یجد یرلهشریاف دغاک بول وا ددعتم

 در تیز EE یا سا E تالوصحم . رده دل

 ره تل .درولوا لات تور لب هدانلاشا

 كيدو هچاشاب یبارخاو ظفح بولیدوروق رلقیلابو
 .رونلوا ارحا هدنسهطح

 لوا ندنفشک كنق رط ینورب ذیماو كناشمآ

 هدكنوب «بولوا مس هریک د قآ یتراحت كنا وروآ
 یرب ندتقووا «هددسیدا داع هیایلاتبا یبظعا مق

 هح راحت ایلاتا نددغیدلوا شمشکد قیرط کت را

 قرهرای ینیرلغاط پلا قج آو ؛شعا یندن قوح كل
 ندنلاکا كنب رلطخ لوب ریمد ندیک هیایالاو هسنارف

 كنايلاتا .ردشمالشاب هبقرت زارب ندیکی «هرکص

 یاحارحا و ۱9۷۵۰۰۰۰۰۰ یالاخدا یونس

NT۱۳ را رو ری  
 زا زونه دوخای ناما عا هدایلاتبا هجاساب یا

 هربخ ز | هیعانص -4ع ونتم تالو نالیای هد رادقم

 -ارخاو ؛ندداوم ناک ندهدیع كلام یک یاچ و هوبقو

 ءیسزوق كريا بارش صا نوتیز هجیشاب یناج
 ee یس راج ا .ردن رایع ده ریو رينا

 ترابع ند روباو 1 6 ۶ هلیسیک نکلب ردق

 بسا مراتب وط ۵۶ ۰۸ استر ضو بول وا
 رکي ٥۰ ۰۰۰ ید عوج تنی ررواو . ردهدنن

 : یرل هلکسا یاسا هل رابتعا هب راحت تیها دهد وق

 یرابلاق ءومرا ینرووبل «یلوبا «كیدنو «هونج
  ردوسدننر و

 ا ایلثا هدعدق نامر ا یسهیخ رات لاوحا
 «یرهنلوا قالطا هنتمح بونح هلیطسو كنهعطق ون

 ی هدنسپ ر الت ۱۸: ,یعب اچ ابلاغ )-یسلامس مسق

 رلع و ا هدهعطق وب .یدنا یو رعم ليما « الاغ

 لاو هد رلراوح و امور ند رلن و بول وا نکر اس

 | الشاب هک ا ندم لوا نرق شب ترد نددالیم رلتینال

 نوتب تیا «كرەدبا توق بسک شاوب شاو هلغ»"

 كلاع راطقا نالوا مولعم تقو وا لرهدیک و ییایلاتبا

 تلودامور ید ایلاتا هلکشا طب-ض یتیرافرطرتکا

 قرش كتلود و .یدا هر زرکخ یعقرب تای تیاصع

 .اربعابیغعبطلاب ایلاتیا هدنهسقت هنفلروطاربعا برغو

 هدنح را 4۷ ۲ كدالیم «بوشود هنسهضخ یفلروط

 زو ایلاتا «هنرزوا یط وقس كنغلروطاربءا نه

 دلرلم ور ه دعب و كل رلت وغورمس وا ؛كرلل و ره ردق دن بس

۱۱۳۹ 

 هیلامشتمح هد ۱۸ یرکص ندقدلاق هدنتلآ یهح
 1 یس وح مسو «شفل وا طرح ند_:ف رط رد رابمول

 ۰ ید لاف هدنا كتل روطاریعا مور دینیطنط- مس

 كن هری الق هوس ه رب زج ایلصعس مهدی اهاژ دیهالسا تاع وتو

 3 ندنف رط تل نروس مکح هد هیَس رفا یمطعا مش

5 
@ 

۳ 
 ی

 كاا جد یمل هود امور یک ینی دل وآ
 یتدایر

 ۴ هل ردرابم ول «هد هسا شهرک هنلاح تور وج رب هدا

 ۱ ندراقنا رف ا «ندنفیدلاق هدنسهرآ یاقییضت كرلمور

 ۱ تنابلاتاهلا سوو راقنارفو ؛شلوا روبج هدادقسا

 باغ ندتیح وا رادرابم ول «بودا طض لات

 . رلقنا رفهدنخش را ۷۷٤ .یدرلشملآ رارپ یخ ندرلمور

  ؛شقا طبض ینمظعا ممق كنايلاتا نارا یرادمکح
 «بولوا قالارق رب ایلاتبا یرکص ندننافو كناراشو |

 .-اربعا انالآ یرالارق نالوا بوسنم هنموق قنارف هن

 هغللارق رانایلاتا ضعي هدعب .یدیشغل و میا هنغل ر وط

 ۱ «هددسرلشعا هطبار كف ندایالآ «بولوا لا

 كنا الآ هن لاش یایلاتا نونوا یحر هد ۲

 ید یوونح یایلاتا یرلفلخ و لاخدا هننیعبات تک

 3 وا را E یس ده ص ندنغلر وطار ا مور

 را 00 اا لا هح تنایانا تقو

 ‹«شة ا لاصحسا یلالقتسا كغلااب (رآوغرع)یحد اا

 «قرء راقیح یتسالثسم ىح وتن ندنفرطاباب كرارادیهح و

 شعتیقناق هنساعدا قوفت هرز وا: را رادمکح و

 هونج یایلاتا ید ( رادامرو ) هدهرصوا .یدیا

 یرارب نالوا هدنلا كرادرابمولو كرلمور «بوشانب
 ۲ كتلود ندا لکشت هایمات ینللارق نیتیلعس هدعب هل طیض

EEی وا نواو یچکیا نوا ردفا  

 ۶ حصر و طب من یرروطاربعا ا هل رلاب اب هد د الړم

 نرو

 . ل سس د
 ماس ۹

EE SESS ESED 

 هد هرس ول هد رهلیکود رلن اق قوح 4 هل ر وهظ رله را

 ۱ قلهفودایو تیروهجر یسدیصق و رهش ره نابهكایلاتا

RS1 هنن روص رلتم وکح كح وک لقتسم هل رلناو:ع  

TE ۱1 هکشا مکح ءاشرام فک ی اه رد قاطر و  

 ۱ یرلتا ود یواو الڪس عل ود قنس . یدرلشمالشاب

 .یرلتب ر وهج هونح هلا تاد وو ؛شا وا هت ود یی اهل يما

 هلن وق ید نالیم .یدرلشمالشاب هکشا توق بسک

SLRSكتر  
 _«یسەطح هاقس وط و ؛شاوا مک رم

 ۳ كا كم ایلات ا «هرزوا قلوا هسنار واف (وزرک ره

 (اوواس) کا ییدلوا قلدقود وب 7 ندب رلتم >



 تقو یلبخرب یراپاب «بودیا لکشت تیروهجرب ید
 هامور كنااب . یدیشعا روب هتماقا هد (نوینوآ) |

 هنهدنلدا وا یدالیم نرق یعتلآ نوا «هرکص ندنندوع 3

 رازسنارف ندفرط رب ,بولوا طا م هنایلاتا راینجا

 رازسنارف «یرهبالشاب هزواجم رالویاپسا ندفرطربو ۔
 لوانو الس رویاپسا .هدهسرلشمامهلوا قفوم كم ر

 هنبراتموکح رکید كنايلاتبا كرءدبا طبت یالیم هلآ "
 هدهرص وا .یدراشمالشان هک ا دوش یا ۱ ۱ 6

 یحجنزکس نوا «نکیاشلاق لقتسم نوتبسب كيدنو زکلای
 «بولارآیذوفن و مکح كدایارساهدنلئاوا یدالیم نرق

 نرقو ؛شمک هنیلا كنایرمسوآ نالیم هللا نیتیلجس

 هننادناخ ( نورو ) كناياپسا هدنطساوا روک ذم

 «دلیطرش تمهعشل رب هللا ایاپسا «هبعش ییا بوسنم

 هکم رود مکح هد ههج اپ و هم راب یرکیدو هدزیتلحس ی رب

 دوی اد هدایلاعا ك

 دسین هلا اوواسو هتنوماپ «بولیروک یریثأت رب
 ندایرسوآ ید نالیم «یک ینیدنلوا قالا هبهسنارف

 هدعبو ؛شعوق هنلاح تیرومج رب یر رار وق

A 
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 «یالا هتموکح وب یردنلآ ندایرتس وآ دن ید كيدو ۱

 یتدیوبا .یدشش وا هوالع ههسنارف ییوت ابقاعتمو ۱

 هدعیو (فزوژ) یردارب كن رابات و قرهشلوا طض

 هلهح وو .یدیشغل وا نییعت لارق (تاروم) یسهتشیا

 E 1وواس هلا ایلحس E E نو رو

 یکح كنهسنارف ایلاا نوتب هقش ندو راس نالاق
 هرکص ندنط وقس كنرابات و هددسا شک 29

 هسین «آوواس ؛هیاباب ینیراراوجوامو ر یسهرفنوق هنایو
 یوا هدععو .هشنادناخ A یهونحو هت وماي

 رکید ENE ٤یک ییدتا هداعا هننادیاخ نورو

 ناهآ اشو بوستم ا
 راکلسن ربو رلقلهقود قاطرب هدنتلآ یمک> یراسنرپ
 هنن رزوآ یس  رلت و كنابربس وآ هک < یدشعا لکت

 یرلتمح نالیمو كدنو «هقشب ندقدل وا یتفص تیک اح _

 AEE قاحلا هنایرسوآ نوتسب ید

 ندنحم را ۰ هک رع كت رلن ایلاتبا شک ح

 روهظ راالتخا عاطرب هدنفرطره كنابلات ۱[ر اقا

 قوت ر لالتخا بایرا د ۱۸ و ؛شمالشآ 8

 ؛شلرتآ ندیلوبا ید ایلعس بولوا لدا هازایتما

 یس ز كلالتنا بایرا تربلآ لراش لارف هیدرا 8
3 

 یدشف وا

 هدامور هدو رص ول .یدیشم|تیهاآ تک یندینل هقو ۱

۱۱۳۷ TEE 

 شفلوا نالعا
 -اربعا ایزنسوآ هد ۱۸۰۹و ؛شلوا روبج هنافعتسا

 هعفد وب .یدیشعشقلاق هقاحخا | یەت وماي نیزسنآ یروط

 كنويل وب ایج وا یروطاربعا هسنارف لارق هیندراس

 پار  اوا بودبا بولغم ۹ اییسوآ هلیم
 یهدابلاتاو ؛شلراقح ندشلا كناپلاراشم تلود

 هاب رلست رب نالآ

 كلالتخا ینیدربدنایوا هدیلوا كن دلاب راغ «قرەنلوا

 «ك رهشل رب کلام ایلاتا نو هرکص هنسر هلیءدرای ید

 نالسعا یلارق ایلاتا یئ وناما روتشو لارق هیدراس

 هدنلا كناپاب امورو كنايرتسوآ كدنو زکلای . رد رلشعا
 هدع بولاق  ۱٩هدنسهرا ایرتسوآ هلا هیسورپ هد۱۸

 «ندنغیدلوا بولغم هنایزتسوآ «هدهسا

 جارخاودرط یرارادفرط ایزرتسوآ راس

 هد۱۸۷ ۰ و «كىدىو هدنسهرص ه راع نالو ع وقو

 امور هنن رزوا هبراح ا هسنارف هلا هيس ورب

 ندهسنارولف تیا و ؛شفلوا قالا هنایلاتا ید
 هدايز كا هنیداحما كلايلاثبا .رد_ةلدبا لقن هبامور

 تام ولید «یدلاسراغ لارج رویش رلندبا تمدخ

 ۱۸۸۸ .ردلنوناماروتش ولارقو یتحامیعاش ءروواق
 مولا ءبودا تافو لئواما روسو هدف را

 .ردشل وا یلارق ایلاتا تربموه لغوا نالوا امرفكح

 نامه «هدلاح ینیدلوا یی ك یتلود ایلاتیا هلهح و وب

 ا یس دیطعم لود تنا و روا نکا ودا لکشت

 | یی
 «بول وا هیصق رب عقاو ه دنسنف مش بونحهزتمولیک ۱ ۰

 .ردنزاو تیز ها

 یتلم كلايلاتبا (112:)
 كي (یدن وذ) و هدنتل ایا (هروبال یداو)

 هدنعللا و لوا

 مسا بول وا هیصق رب یکسا

 7 د (موب زنی ) ید

 | شنت
 - مه یساما «هلغملوا مدآرب عیعشو ر وسح «تول وا

 E ر

 قوس هنب رزوا كن (هک وک ) نال وا شلوا

 ندکدتاصالتعسا یهرو دم كلام و اک اتکا

 ه دتتلا ياد كکی زوا لغوا كيلاراشم رادرکح یرکص

 مکح هداروا

 یر هج ر بح اص < هک کت برذآ گاز ز وا یدنناف و

 ناحابرذآ (ردشعوطیآ ییساهک )

 ندن راهل وکكنا وله نامح ندن لک انا

EEودم داده و یر هدنح را  

 ‹قرەنلوا

 كناو-) ع نارو ؟شمالشاب هکم روس

 یدا دعسا كك زو او ؛شلاق ل ی سم هدلبح و نادړہه و

 یش راقهرلیمزراوخو هن رابح اص لب راو هغا ممه ر زوآ



 جیا
 رادتقاو ذ ون 7 كوي لغم ا زف هب راح لناش چاق ر

 .یدیشعا ه ردا دش ید ییزوا توام قردهارف

 هلوک رب کید هد_نیسا ( یلکنم ) هدنح رات ۰۸

 لمص 2 ا رثکا تشرتیا «بودا روهط

 ها نی دل صات هغر «بو-> اق هد دا هجر بحاص

 Ne و س وا لوف همارکاو زارعا ند فرط

 لوط هفیلخ هه رکص ندقدلاف هددادغب كد هنح رات

 شل ردنوک یشراق هبیلکنم هلرکس-ع

 .هقیسکم كناياپسا ( ۲00۲۵۱00 ) | “|
 0 روس
 هدار وا «توا وا لند رال ارج یک هد ۱ بر ۰

 درطو ماا «نکیا هدکعا هدنام وو هر E ایاسا

 هنشاب كلالتخا بایرا هدن ګرا ۱۸۲۰و ؛شغلوا

 هد۱۸۲۲ و ؛شمریدنارق لالقتسا ههقیسکم بوک

 كن وب ا

 شلوا یروطاربعا هق رسم هيما ( نیتسغوآ )یش

 «بوشود ندرادتقا عقوم هرکص هنس زر هدد هلا

 a د AY و ؛شجاق هبه ردن ول هدو ایل اشا

 دب هقسکم «قردل وا نایت «هل ديما قوا روطاربعا

 .ردشملزبد هوش روق «ب ولی وط دن دوع

 یا بم كنابرپس ( e ورتا ؟> تبار سا
 هدن رک د ) قحوخوا ( ر

 ۲ ۵ ۰ لوط «بوا وا یر ندن رادطآ ( هاب روق ) عقاو

 . ردهزبم ولک ۰ یحعو
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 .یدیا هبصق رب روش یرلهوسیم و قوح یر هاب و

 ظریف كن( یا در نت هللادبع ر وا) ندووح

 E س راف هدنا ربا ( ( كىا دوخاب )

 عاب E )ایا درکباراد و هدنقرش یا

 . ردیسار

 تا
 ید-مم و نالوا یسس وم كنود نو طاف «بولوا

 EN سالطا یل نارد هد رغم

 هعاق رب نم هدند لب هدماصم و ه دن ابح

NEترموت ن دم هللا دبع وا نالو ترش  

 .ردشعا حورخو روہظ ندەعلق و

 هوس ۱ لبا 2ا

 وا هطح رب هد هساس راق كس رف و

 ا قدم هنت ال و هنطآ «بول

 ۵ دن تون ات 9 لحاس ك

 . ردشمل وا دالا فک

 یدلاح یتیدل وا شا ربآ ندنس هطخ نامه رق هلیلابج ةلسلس

 «بولوا دودحم هل ز ةروک ن نیس ص ۱ اةرشو هیلاطن آ اص

 ج یا ۱۱۳۸
  نورب رب شینک شعازوا هنا كلریکد یرغوط هبونج
 ترغ كنهطحت و لابح هل لس روک ذم .ردهدنلکش

 روا ۱ ۰( ص نلفدرا ییدودج لام

 څا «ندنفیدنازوا لوق رب ًایزاوتم هلحاسو یرعوط
 هدنسهرا كلوق و هلا هروکذم هلسلس هعاشاب لیا

 .او (وصک و ک ) ۳3 ءزدب رابع ندداو ۳ حساو عقاو |

 ۔راق كنوا لیس هل ہاس یعاط راغلب رب وب

 ندنراوص كراهرد و یاچ ق وج رب شیا ندل وق یکه دنسیش
 نوت «هالایرح یعوط هونج قرش «كرهدا لکشت

 ندکدع ندنناب كنهکفلسو .ندکدتنا قش یاس

 . ردرهس د

 تدریس رود : رولوا بصنع هرتکد قا ههرکص

 ندبغوط هد هج قرش لاعش كزبصنم وص ك وک ك رەنا

 رې كچوک جاق رپ رولوا بصنم هریک د هبیضوط
 «یک ینیدنلوب
 * یاپجافرب رولوا تیم ا ندلوق روکذم

 یسیلاها

 ید هدنتهج برع بونج كغاجس

 ترام نیس ون زونک ۰ . ردرا و

 اک ك رپم وص لوک ۳ ا 9

 تومح ل_غاهس صوصطالعو هدن رلریق ریکدو

 تاک بوش تاب ویح لیح ه ا تب هیق رش

 ۔اوس هب روس رنک ا «هرکص ندکدتا لباقت هر دلم

 لتیک هد رلغالع .رونلوا جارحا جد هس رف و هنلح

 .رولی راقیج رینیبو غای یلیخ «بونلسب یو نومق
 ین هی دعم هاه ضعب «بوأ وا قوح ید یرانام روا

 مک یسهیعانص تالوصحم . ردراو ید یراهجلیاو ۱

 -ابع ندناجوسن« ضعب لوم ندکو راسو لاوح و

 دومات و ار كس اول رر

 ۳۲۱ هلا هیحا ٩ «بولوا مسقن» هاضق ۵ هاب رلسا

 ثکا . ردعماج ییهبرق

 هل کم «هددسیا مالغاص و لزوک یماوه كنب راف رط

 كن هطخ وب « رد هج ربغآ ی”

 .ردیسهبضق کا کام

 اوه كالحاوس یون قرش

 «رلیات و هدع دو نام ز «بولوا (اکیلیک) یی دف ےسا

 رهش قوح رب شابای ندنفرط رلیلامورو ریلاین ودک ام
 ا یا را یارع ناآ راسو یردیصفقو
 .رددوجوم مویلا یرهمارخ كنسي

 1 2 0 اد ( €10( ا این الآ هلکف ندهق راع اد ۷

 ى وه) نالوا شلدا قاطا هب 0.

 ہدنسدب غ تب وئح هزنم ولیک 1٠ د(لیک )و ه دیس 4طخ

 1 لدحو یسیل اها ۱ ی 0 ی بت ول وا دیصق 7 عقاو



PEE 

1 
2 3 
۲ 2 
1 

3M 

 د یا تا

 .یدیا

 | جافویتخا

 كناش رفآ هلا یرفروک هرصو رجا رح وا

 راشم ریو هرلموق قاطرب هدنسهبغو هیقرش لحاوس

)1ehtyophages)لک ۲» ىب  
 و ویفار عح مدق ناو . « لیلا

 .شرربلس قبلا رنو هک راعز هک هد و
 كن: نفر وک EOE ٍل وطان [ (Ida) ۱ ادا

 هنل رک سای انیه قره الْاب ندنسرقرش لاش
 ید یرعوط هباغیو نانازوا هقرش لاعش یرغوط
 س .ردیبدق مسا كنغاط زاق نالاص رللوق ضعب
 - وا یرغوط هغ ندقرش هو كنسهریزج دیرک
 ةلساسنال وا ف و رعم هلیعما (یتیرولیسب) مویلاو ناداز
 | نو یسا «بولوا (ادیا) یمعدق سا ید كلابج

 هیر هدرلغاط و یرشم ههلالا وا هجنمعز كراپ . ردشعا تافو هدارواو |
 شا شقل وا

 تهح انس رب ز <= س د رمق (Idalie) هللادیا

 قشع بولوا ربش رب دن سهلا

 .یدیا راو یدبعمرب لوی صوصح هیءرهز یسهلا
 .یدنا هدنلاح بارخ هدننامز 4 (نللی) !

 ءرد رهن رب هدنلامش كنابنالآ (۳1061) ۱ نا

 طالعتحا جد هاب ریکد قیطلاب و ره ها (لک)

 لوش یرحخ قیرطرب ات ریکد ییاو «كرهدیا

 .روب دنا

 و الا 2 اتا 30 وردا ہھ ه دم شت ۱۳ =

 هدنل امس كن رهش (ايڈ ر )و ه دنس دلم

 هزتمولیک ٤و لوط هزمولیک ۱۱ «بولوا لوک رب
 . رگ ندنجشا یرہن (هریک ) .ردراو یضرع ۰

 ار ردیا هطخ ایرلیا كنار سوا (1۲12)
aهدنن ی هرم ولبک 4 ۵ لا( ابیل)و هدنس  

 بول وا هبصق رب عقاو هدن رزوا كناچرب نالوا یانیه :

eیرهش راق هقاش ریصح و هشتاد «یسیلاها  

 .ردراو یندعم هویج هدنراوجو
 -رک ۱) كجورو ( (ydsvold دورا ۲) كحور ون 0

 كن (ایایتس رق)و هدنن)ايا (سوه 3
 . زوا یر (نمرو) قرهلوا هدنلاش هر واک ۸
 « رد راو ی ال اتها ee «بولوا هبصق رب هدیر

 .یدا راو یسیرپوک | لاش «هلناعبت هدنفلهقود نیاتسلوه هک

۱۱۳۹ 

 .ردطوبرم هالوب ریمد هباینایتسیرقو | یزکرم كنياتسلوه هلبتقو .ردراو یتراجم كلشبا

 أ
 أ آ

 ناجابرذآو نالیک ۲ ۱

 یو او یونی یا

 ر یا!

 هدنګ رات ۱۸۱ ٤£

 .رددغلوا ےظنب هد هبصق ود نوناق كحورون

 تعحا|رم 50ا 6 قعیدآ « ۳ كجندا

 1 .هلروپ

(Idoménée, 10 نر eveç) 

 «بول وا را ي

 ریارب هاب رلنام رهق نانو
 وط هد وطرف هدندوع «بوللوب هدنسهرصاح 1 ور

 هننزوک كلبا «هدنفیدشانب هیهرق هسرولی روق «هلغلت

 ىکا خذ هنهلا رکد یور یذ قحه راچ
 شیقبح هنلابقتسا هدندورو هنلحاس درک ندنکیدتبا

 شذ لاحرد ینو «هلفیراچ هننزوک ییغوا نالوا
 بوق ی رف تكنسهعب هنرزوا كوو ؛شغا

 «شلوا روبج ها هنیرش (هتلاس) یهدهریالق

 تكمالسا نویفارغح .یدنا رهش رب و دنس جش

 یساومه «دیغغا وب تر رلغاط «هروک هتشاور ۱

 قو وص

 .یدبا قوح

 رب نیم شایط هایق رر ندفرط ییاو ا

 یراو ص نالوا لصاح ندنسع را كرا راقو

 قوجچ یراوص ندعمو داعم
 رب روهشم .یدرولو عوقو هلزلز قیصكب «بولوا
 .یداراو جد یس هقتع اا ضع 5 یسهدکشتآ

 ریهاشم بول وا روم دم رانا رود لئاوا رهش و

 2 م رکصندکد رب دشت ید تاوذ قوحرب ندالع

 زا

 بار

 یسق [, دنغاهس هکنكتسالو 3 و ۱ یدارا

E بولوا هیحاترپ میا» ENED 

 سارا بولوا سم ااماک یتلاها۔ ردک ما ندد رق |
 .ردقلش اط

 | هلل ر ویب تعجارم
 هدعدق نامز ےسا وب (Perse, Iran) ۱ نارا

 رو یرارم نوخج و دنس هلا هلجد ج
 ةعطقنالوا هدن لهرآ ناع رو یزفروک هرصب هلرزخ

 هنسهدام « کسق )2 نوک سو راس لاوحا]

 ناتسناغفا هلرع قاع «یرهنلوا قالطا هبهعسا و

 هاگل امت ییدم یددسدا لماس جد ا واب و

 «ناردن زام «ناسارخ «نامرک «س راق < معگ

 ندهعطق نالوا عماج یکلاع

 قارع



 ر یا

 ALA لود د وح وم و دیس هعطد E کردا

 ماوعلا نيب راد 7 ندهیم ربا لود و ندرک وب

 . ردق و رعم هيما (ناتسمعع)

 قتل ود ناربا حس یسهحاسو دود «یبفوم

 ند ایسا «بولوا هدننهح گاف كنوطسو یایسآ

 طاحم 4 رلغاط تاک و رادام !ریاذ نابها ۰ ردد ود
 .دیلخادهضوح رب زسح رو عفن رم یە روا «قرەلوا

 لحاوس هدنل امشو تب وئح اد دات یی دل وا ترابع لد

 ایساقفاق نانلوب هدنلا كهیسور مولا الاعش . رد واح

 كرو رح نالوا ا دطخ یا وو هلمزراوخ و

 اب اخوان و اا 2 سەب ودح لحاوس

 كلام یند ًابرع «هبزفروک هرصبو ناع رح ًابونج
 . ردد و دم سکو نر قاع ی هلا هیاشع

 ٩ 6 ها ۶ ۶ و E ۳۹ ۵ ها ۰۲
 لاو لاش دا «بولوا دنم هدنسهرا قرش لوط ۰

 ید ودح دیس وز و لن افعهد را وح د زاب یسهطش ف

 دناعهناربا كنغاط یرعا نالوا عقاو هدنعاقجا ةطقت
 رک یسدطش واح او «یدا ی ودح قہش نالوا

 درد ه دن ابد تنبد و دح ناتسحولب و هدنلح اس ناع

 ت قدهل وا ا هرز یبا 9 یمطعا لوط

 اب رقت «بولوا یغوط هن یی وذ قرش ندي امن

 مزراوخ یل هب ون ا . ردهزنم ولیک ۲ ۲ ۵ ۰

 . ردهدن راهدار 0 ۳ ید یبطعا شرع

 ییایننم ته رو ه سعد هل ر رخ رج لح راط 3ا

 . رد رد هزنمولیک E J «بولوا 0

 : زده وام

 ییدلنبد هد راقوب س .یرلغاط «یبیعیبط لک

 بغو لاش ,صوصالعو ینارطا كنارا .یک
E۱  

 ندلوح رب زسحرحم یرلام بیرق هنسهیفرش دودحو

 هدنسهیل اش تهج یرلغاط عفترم كا كلارا . رد رابع

Eنیل سشاقهو هک رد یر  

 یرعوط هقرش هجو لحاس كرزخ رع «بعشتلاب

 چاق رب «هرکص ندقدلوا لصاو هدابآزسا «هلدادتما

 خس امش مسق كناسا رخ «قرمل را هاب هب عش ه دعب و “ف

 ۔هراب (نق اتمسن ۳۹ هل رام ات رولب هوکو ناتسروع وک

 قر هبالایه نالوا یلابج عفنرم كا كضرا ۳۹

e ۱ 
 ۱۳ ا ا ناد را دبع ىن سلس

 ےک قارع «ناتس را «هرکص ندا لیکشت ۱

۱ 

 هنن رلغاط ناتسن اغفآ هک «روینل و یرلغاط كنسهطح

 | نالوا كدهناحاس یرفروک هرب و ناع رح ندند ودح

۷ 

  SRE ISیسهورذ 7 لا  esیعاش را هر 3

 كا جد كنا ربا نوش ۹ «ردیناکرب (دن وامد) نالوا 1

 ی | ره هدنسارت تهوک زرلا .ردیسهطقن تسکو
 لابح هل سلس رب کبد هدر یییدلوا قالم هساقفاق

 یرغوط هیقرش بونج «بعشالاپ ندساقفاف هت ید

 ییرلغاط (دناپس)و (نالاوس) هدنامابرذآ فلدادتما

 « ی

 .هبعش قوحرب هدنراهطخ نامرکو سراف «ناتسزوح

 .ردنا دادتما ردق هناتسحولپ و نارکماتو «بعشت هرل

EE ۳هد رب ره :بویلوا یسم و۶ مسارب  

 ۴ تنسو ا زربلا یعاف را .روللوا داب هسا ر رکید

 ترار کیدا باشا كنهلفا .هدهسیا زآ ندنک

 .ردراو یرهورذ روتسم هلراراق یدمرس هنب «رارب |

 «بولوا (مضخ هوک) یهدنامرک یکسکو كا كران وب

 س راف یسیهکیا .ردراو یعاشرا هزم ۶ ۲

 «بولوا یغاط (اند) نالوا هدننکح یدینک كان رلغاط
 (دنولا) یک ہدنتسوا كنادبه ید یسعجچ واو ۲

 ییا و .ردکسکو هزم ۲۳۵۰ پولوا یعاط
 (ناتسه وک ) عقاو هدننونح كیاسارخ هقشپ ند هلساس

 «بولوا روئسم هل رلاع مو رلنامر وا یرلضعب «هددسا

 یرلیداو رومشو تدنم هدن رله رآو یر راپ E د صز

 ا زرملا ص وصل الع .راردن واح یرهوواو ۱

 س راق هان احاب رذآ هدهح رد یعنکیاو یرلکزا لاش ۱

 .راردرومشم هلال وصحم ترنکو اوه تدایح یرلیافا | ولیک عیرم ۱ ۱6۸ ۱۹۵ ید یبدیعطس دحاسم
 ات (ربک تلیا ا كناسا رخ هاى ا یم قارع

 لوج رب عساو ترابع ندزوطو موق یعارب وط هلیم

 ۱ رشد ید هدنسهزآ |
 . ردراو ۱

 هنب رازانک یرلغاط كارا س .یرالوک هل رارپن

 ۱ وص ناقآ ندنراهلام جا كرانو «بولوا بيرق
 ۱ ۳ 09 شیط و «ندن رلقد) وا وع «بووروۋ هد رال وح

 ۲ .دنوا یزارجج ردق كجو ید كنیرلناقآ ندنرا |

 ۴ یتکلع ناربا ردیف ول یرارهن وب كنارا «ندنفب

 «رزخ رګ یسیجنرب كرلنوب هک «ردععقن هیونام جوا
 یسبعجواو «یسلنام ناعرعو یزف ر وک هسهب یسیعکیا

 ام ور ی



 لا یا

 :ردهیلحاد دانم تا رظان هرثل وح یالخاد 3

 ترابع ندربن جوا هاب یرلوص نایک ود هرزخ رګ ۱
 ند هینامع كلامیغامرپا(سارآ)نالوا یسیح رب بول وا

 ندنتهح ایساق:افو «لوخد ههیسور هده كرهلک

 دنب «هرکص ندکتا قیرف ییدودح نارپا هلا هیسور "

 -رع لحاس هروکذم رح «كرهریک هنغاریوط هیس ور

 د رب (دوردیفس) یسیعکیا . رول وا بصنم ندنس . ۱ هک «ردب

 هبقرش بونج هدم «هیقرش لام" «هلناعب هدناحماب رذآ ۱
 زراو «نایرح یغونط هبقرش لاک هن تایو

 لا تشر اردن روش نا زا
 .رولیکود هریکد ندی وح لحاس هدنسهرآ ناعهال

 > هک ءردیرم (درتا) ید یسعجوآ

 لیخ ر «كرەدبا نایرح یرعوط هع «هلناعب

 لحاس «هرکص ن ندقد ربآ قیدودح كن هیسور هدهفاسم

 روک هک .رولوا تصرف هزوح

 .هضوح برعلاطش یرکوی EIS هنس زف

 رخ نیت سس

 هک «ردیژربن (نوراک)و (خرک) نالوا عبا هنس "
 ناتسزوخ كردنا ندنرلغاط ناتسرل ید یسکیا

 لوخد هدیامع كلام یرکص ندکدشیا قش یسهطخ

 تلآ تنر یسهکاو ین

 سراف .رارولیک ود ه رعلاظش هدن راوج هر هدنف رط
 نولیکود رارهن قوحرب هزفروک روک ذم ندنرلغاط .

 ناکراتس «قرهنالشاب ندغ «یراههاشاب 4 ران وب هک
 . رد رارهن

 یک ه دنا ل زار

it Abii ê ak “r 

 ندرل۶ ۳

 هریک د 6 كنس هرب زح

 روخ بآو راتسسرپ هدورود

 یس رب ندرهن ,ییا

 شیک. ی او «زنیا ۱

 نایکود هناع رع ندنارکمو نامرک .رولوا بصنم "

 روروق نزا یسیرغکا ءبو-اوا نستیها راره ؟

 ندن راه ام لخاد كن رلغاط ناربا .ردن رابع ندرالیس

 رهن کی

 ضعب د هدنحا كراهنا نالوا وغ هدلوح بوقآ
 : ردرلنوش یرهجاشاب .بولوا یرلبهم و دوی ۱

 ؛( دور راسبآ ) ناقآ هدنتهح یرغ بونح كنارهط و

 جوا ناک ندراسناوخو دابآ ناطاشو نادخ 6
 یرکصندک دشل ندهبعش 8

 نک ندنحسا تكناهفصا :

 وص ناک 0 كر ها ناديا وک ؛(دو رز

 نالوا دب دنا هدط وا تشد «ه رکص نادك ت ا

 یهیناربا دودح كرهلک ندناره ؛یرهن (ناتسهوک )

 ؛(دورب زه)نالوا بلاغ هدنل وج ناسارخ هرکصندکدکع

 رب هل( روج بآ) ندا کو
 ؛ رول وا باغ هد رک تک

 ,ندن رلغاط ناسا ر

 د یا 11۳1

 ندن رلغاط ناسارخو نک (دورهروس) ند رو اشبب

 . رهن جاق رب رکید نایور وو هد رک تشد «كرهنا

 هرزوآ قلوا لزوط ییوص كنسپرثک ۱ «هدناربا

 هللا ناجنابرذآ یرلکویب كا «بونلو لوک جاق رب
 ناتسن اغفآ یسک او (هیمرا) یکهدنسه رآ ناتسدرک

 .ردیلوک (هرز) هلرکید مانو (نوماه) نالوا هدندودح

 لوک جاق ر ید هد زاد 1 كن رلغاط نام کو سراف

 (زبرین) یکهدنبرق زاریش یراکوب كا «بونلوب
 .رد لوک (ناکتحش) یهدنامرکو

 .ا وه هرزوا تیم وع كن .یساوهو ماقا

 قالبج یرارب رثکا «بولوا سایو یتاجص یس
 ےسقت هدرد یکلاع نارا هحاوه .ردزسوصو

 ناغلع رو یرفر ول مربطن سرب ۰

 مخوو سبا «قاچص تیاغ یساوه هک «ردیلحاوس
 ندنلحا وساق رفا نانلوت هدرا نا ودتنا طح «بوا وا

 هدنهئروا كتکلم یسیکیا ؛ردیبک قو قرف

 ردقوا یرلاوه هک ءردرالوح نانلو هدنتهج قسشو

 نیزایو «ردسبای هدایز اهد «هددسیا لک د
 كندورب ید نیشیق ,هسا لئدش ردق هن ترارح

 قاع «سراف یسجج وا ؛ردراو یندش هددح رد وا

 طظوفحم ندن راراکزور لوح كني راغاط ناسارخ و معع

 ران ضعب نانلوپ یروص راقآو یرلنامرواو نالوا
 .اشراو ضع ران و هک رد رد رد و هوواو یر

 رع ید یسیدرد ؛ ردلدتعم یرلاوه هروک هس راع

 هدنسهلام یلاعش كئغاط زربلا ین لحاوس ررخ

 .هعطق ناحایرذآ هل رابط نالیکو ناردن زام عقاو

SSهکدلبو كناربا نالیک و ناردن زام ندرلن وب  

 یماومس «بولوا یررب لزوک لا كنايسآ نوئب

 یتیدل وا قوح تباع ییاناییو نامرواو بیطرو لدتعم

 هل رنامروا ك سکو ید یرلغاط ناحابرذآ «یک

 .ردلدتعم یساوهو «ردر وتم هل راع لزوتکو

 هنن رحم نالوا بیرق هرالوح و هنیرلف رط جا كلاربا

 ندلوجیرب كرلن ون هک «ردراو رالاح ضع, صوصح

 مسرس هرب ند رپ یاسنا هعفد قوح دراکزور نسا

 ندموق هداوه «یسقیا يمس هدهقیقد جاق رب بودیا

 هغاربوط كروغای «یلوصح رلسبسو رلطولپ ترابع

 ورود نالوا لصاح ندن ره ندیکی هداوه ندرغا

 . رد رالاح دوقفم یلاثما هدرارب هقشب یک رلطولب

 ل رزرح رج یھ نااب روسای هدایز دا كناربا



 ر یا

 واو یسهعطق ناحابرذآ یسیجنکیا «بولوا یلحاوس

 ۔ارخو سراف «یمعم قاع «ناتسرل ید یسیهنج
 نامه هدنسهب ونج لحاوسو هد رالوج .ردن رلغاط ناس

 . زاغاي روغاب 29
 كارا تم .یور بانو تاناویحو تالوصحم

 بول وا ىلحاوس رزخ رح یرب رادلوصحم و تنم كا

 درلح اغآ كسکو تیاف هدن رلنامرو| كنار دنزامو نالیک

 یلاش كنلابح ةلسلس زربلا یک ینیدنلو یعاونا

 DE هه یک

 عو ره ردق هيه راو هناناب صوصحم هبهدراب ملاقا
 «یمعح قاع «ناحاب رذآ یسیچکیا . ربشیت تالوصح
 هل رلیداوو در ام ضعي كل رلغاط ناسارخو سراغ

 نايا ندرلغاطو نانلوب بیرق هنب رلکتا رلغاط كرال وح

 تابوبح ید هدرلن وب هک «ردبرارپ نانلوا ېس هلرارهن
 ۸6 رایام روا: هس رویم راسو موزوا ها هعوتم

 نا طار اد كناربا یسوع كناوهو یتردن كلر

 لئاواو هدهعدق هنمزا .ردشقار مو رع ندنالوصحم

 تب دم رب هتد لوا كتکلع و ییع هدهالسا رود

 ددعتم هراربم نیا ندرلغاط هدرلنامز ییيدنل و ییادیم

 كروبدا اشنا رضوح و رادو «قرلیحا رالودج
 «هددنسدیا هدقغل وا اوراو قس هد روص لکم یضارا

 بارخ یجد رالودجو دن راز هلیلاوز كتي دم وا

 هلیسهظفاحم مدع كرلنامروا ید ندفرط رب بول وا

 ۱ شغل و رادل وصحمو تنم هلیتف و «ندنفدلا زا را وص

 كتارا .ردهدنلاح هارو یدعش رادهبصقو رهش هجن

 «یکابن «نونوت ونک «ناتک ینالوصعحم دایلشا

 عاونا «زفاس .نیتنرت «نارفص ,قوماپ «ماسیس
 یرلح اغآ دود .ردیعاونا كننانابن ایوب و یزام «رلغعض

 رد كند ۲۰۰۰۰ یونس «بولوا قوح ید

 بول وا روپشم یرلهجاب .روسنلوا جارخا كیا

 ایضا یارش كزارمش .ردذیذل هلیسهدایز یرلهویم

 - ره 0 لا كرلبارش نالوا لصاح هدنسهعط

 كرلغاط نال وا دتع كد هنلحاس روخ رحم ندن زاغ و د زم

 هلجزا «بودنلوب رلغاب قوح كب هدنراریابو یداو
 روتسم هل رلغا ردق هلع حرف حاقرب فارطا كناهفصا

 ا زا ك ند رایک ك زاریش ئیرابارشاكرېش و و «رد

 تیافک هبیلاها یالوصح نالوا هحابوبح كناربا .رد

 . ردهدهج رد تكحمدا
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 تر یا

 هلا هود و تآ هجاساب یسهیلها تاناویح كناربا
 یا ك یسنج ك تراثا .ردنرابع ندیکو نو وق
 قاشوءع ید یسیغاب كنبرلیعو نویق «یک ینیدل وا

 . روبارای هنلاعا تاج وسنم رادتیقكب بول وا ییاكبو
 هعلک ه هیشح و تاناویح . رد روم ید یرلیدک

 -رلذام روا ناردن زامو نالیک «نالیقو نالسرآ هدرللوح

 فو یاس «نالئرص هدروق «زوموط “یا هدن

 «یلی «لارع «كيک ید هدنفرط ره نامه كناربا

 تانک ااو وآ راسو ناشواط روک هءرتسا یاب

 . روینل وب هر زوا

 :شموت ول : نولوا قوح یندیداعم كلارا

 ترٹک لوزنپو طفل «درمز «رمم «مشی «ریمد «ریقاب
 ارا E 0 رب «هددسروینل و هرزوا

 دات رم چه هکلب و زا ك یرلنانلوا لاعاو

 -وآ زوط ندعم نالو قوح كا هدنغارپ وط نارا

 نیشیق «یک ینیدلوا یلزوط یرلعوف كرالوح بول

 «هلفموروق رلوص نیزای ید هدرلرپ نانالپوط وص
 , ریل الپوط ندنفرط لاها .بولاق یرهقبط زوط
 .ردولزوط ید یرلوص كن رار م ضعب

 هدناریا  .یهذمو ناسلو تیسنج «یسیلاها
 ست ند دو وا تشن ر ا راد هس وقت 2 ۱

 نوفارغح «بویلوا مولعم یسلاما رادقم كتکلم

 رددع فلتحم هدنسهرآ نویلم ۱۳ هللا ۵ ندنفرط

 نویلم ٩ هروک هنالاقحا یاوقا هدهسبا شغل وا نایب

 یاربا صلاخ یردق نویلم ۷ ران وب . رد را و یسل اها

 كر هدوم ۲ «پولوا بوسنم هنتیسنج سرف ینعب
 هرکصندنتیسنج سرف .ردیدومیو ینمرا درک «بررع
 هجا رنو «بولوا رلکرت رانانلوب لت رڪ دلا

 ناتسربط هللا ناحاب رذآ 2 هدنسبغ لاش كنا را

 «قدهلوا ترابع ندالئابق ناکرت نا ل ون. هد رلتهج

 و رلثوب ا نک ردق ۰ ۰
 ندنرلقدلوا رلمدآ رواکنح و روسح «ربارب ها رلتیلقا

 یتعوکح و تنطلس ناريا ایرثک | یرب نداطسو نورق
 ناکرت یسهلالس هاشردا . ردهدقفلو هدا گران وب

 ءیک ینیدل وا شفل وب بوسنم هنس هلیبق راشف آ ندنان ابق

 (راجاف) ندنلئابف ناکر ید یرادنکح نادناخ ییدهش
 نیشن هیح م ویلا یعوح كرلت و . ردن وسنم هنس هلیبق

 هد اګابرذا هدهدررواتاپ هدنلاح تربشع «بول وا

 «ندنرلفدل واشغا نطوت «بوشیراق هللا هیلصا یلاها



 ر یا

 لا هرکص ندرلکرت .ردهک رب ید یال كنهطخ وب

 عداب ایرقت «؛بولوا رادرک تیسنج ناسالوب یلتیعج
 تهج كناصابردآ ءهدلاح یراق دلوا راد لر

 داس هدنالدراو هدنفا رظا لوک 2 ۱) ۲
 : راک

 رب قینغاط هل روص و ید رایدورم «بونلوب هدر
 .ررونل و هدلاح

 كب هنکلام ناربا هدنرادهع هیسابعو هیما تفالخ
 ه دعب و هدننامز هه السا تاحوتْف

 ارا رلن و یددس رشعا سطو و ت رعه رلب ع قوح

 ید ینیرلناسل هلامز رورم «كرهدبا جازما هلرلیب
 هلا بع ناسل هدنارپا هدلاح ییدش .ردرلشعا باغ

 كي جاق 2. هدن راراو یرف روک هرصب نکلا ملکتم

 . ردهدقفل وب لاها

 هتسیلاها سرف لضا تبار رو
 هو تراحو تعنصو فرح ی هبلغ

 | -رهش كوی و هدنرلفرط زیربت هچاشاب راینم را
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 ۱ لصا نالوا بوس هنتي سح سرف هدتبب دمو تایداو

 هدنلا كک رب دالوا تموکح بول و هدو رلبا رلیاربا

 . ردیس راق یداو یر ناسل هنن ید هدلاح یییدنل وب

 ره «بولوا عون جاق رب
 هله

 راش الک ۲ یلاهالا نب هدیلاش راطقا و هدنالک

 ادا و ا رک اذه عم .ردهدقغلوا لاعتسا رلن اسل ماطر ۰

 نالب زاب بو وقوا هدرب رهو نالوا لح هدانا

 1 . رده صف كنسراف ناسا

 یسراق نانو هدناربا

 . ردراو یسهویت رپ ضوصح هنن دنک تش هطح

 ۷ ۳ «نایتسرخ ردق ۰۰ O هدنا ربا

 «بونل و یتشدرز ینعی رک ردق ۸۷۰۰ هو یدوم ردق

 «بولوا ییش یرلبهذم .ردلسم ًالماک لاها روصق

 . ردینس یقاط رب كرلبرع هلراد رک لا

 . ینایسقت
Eراسم هب اضق چاق  

 «بولوا مسقنم هتلایا ۱۱ ناریا س

 3 او هحوزب

 زکر تلایا

 نارهط یمجع قارع
 لمآ ناتسرمط

 یراس ناردنزام

 تتر نالیک

 ری رمت ناجابرذآ

 هاشنامرک ناتسدرک

 رتسوش ناتسزوخ
 زاریش سداف

 نامرک نامرک

 ناتسهوک

 داتا

 ( یرب ) لصا یرپش لار مط نکلا بول وا قفاوم

 یسیعیبط كنيمڪک ی "رک ئ رح طخ

 ید كبارا هلیتق و ءبولوا یرپش ناهفصا هسا

 نا رهط هدنامز هرماح الس ءنکیا شفلوت ا

 یزکرم یخد كنیم قارع «ربارب هلغغلوا ذاا تضتياب
 دانا ت تلاا 2 دح ربآ یعهطع (یر) و شمس اب

 . ردشمافل وا

 2 کو هک نا نو 1 كناربا ج: یرادیصقو رپش

 بولوا یرلهبصقو رهش كو قوج رب هج راجو عفوم
 هد سا شع وط 2 هتدارخ و ید یرتکا ك رلن وب

 یرکوی لا ۸5 راه یرار مش لتیعح لیخ هغ

 : رونل وا ناب رد هحور رار هل رلس وقت رادقم

 ۳۹. نارهط

 ۱۷۰ ۰۰۰ زب رمت

 3 ناهفصا

 Vi ols دهشم

 1. نامرک
 ۰۱۰.۰ تشر

 ۰. نیو

 و دزب

 Fo نادہھ

 ۳ هاشنامرک

 ۳ زا ریش
 Fe co لوذزد

 ۳9 ناشاک

 .VY ووش

 NE راشو ردنب

 ۳۰ درج دز
 زا موق
 ۱9.۰ دایآ رتسا

 (سوس) نالواشغل وب روپشمو تخ هدع دق نامز

 یک ینیدنلو هدنراوح لوفزید یرلهارخ كنیرپش
EE تلبص| نالوا میل و روضم  

 رود هن «بولوا دوجوم هدنبرق زاریش یرلدباریو
 شقل و رومشو روم هدمالسا
 «كرهدیا ید رارهش هجت و «ماطس

Eas A EEL 
 .ردشلوا بارخ نوتس

 ۱ 2 د وک ییا ر ا
 راد, و دای هيا ونع « هاش » قلود ناربا

 هدالوا ندردب تاطلس «بولوا | هد دب القت ہم

 رویاشی نالوا



 رد یا

 . ربقا رب دهعیو یتکیدتسیا ندندالوا هاش (هددس رویلاف
 تلایا .روشلوا هرادا هلیتف رعم لک و تنه رب تلخ

 ندناوذ بوسنم ه یهاش نادناخ ایر کا رایت
 روتسد هددولدع روما .رونلوا بصن ندالکو لوزعمو

 رجح . ردیفرع تالماعم تک ا هد هنس ا تعیرش لیلا

 . ردراو یراذوفن و کحرب كویب ثكتسالع نانلوا ربیعت
 یا یار

 Eg راس ول یا هاتف

 اکوا ید یفراصم «هلغلوا هداس كب یسرادا لوصاو

 یس هب ونس فراصمو تادراو كيا زا

 ندق راصء كاد راو ( دقشب ندف دل وا یود درد زا

 «ندنعیدل وای وافترب هدن رهدار قنارف نویلم ترد حوا

 یسهمطتن مه را ای

 ی یالا کیا «هد

 00 2 راو

 «بولوا ترابع ندیشک ٩۰ ۷۰۰ عج هک « یحوط
 روباط ۲4و یراوس رفن ۲۶ ۲۵۰ یع كول ۷

 نم هکیسهظتنم ريغ رکاسع هدا ۱٣۰

 .ردراو ید یدوقت هدنسهن رخ

 اب رقت INET نعپ رو اط ۷۸

 ی
 لوادح یتیدلوا یرکسع ۱۰۱ ۷۵۰ عومحا ثیح

 6 ۳۰۰۰ هدننامز نرح «هدهسرویلیزبس وک هد هيم ر

 هدایز لا .ردققحم ینیدمهراقیح رکسع هدایز ند رفن

 «ناسارخ «بتول وا یرلیراوس یرکسع راراب هشا

 قوزوبیشاب نالوا دیشح ندب رایلغاط سراف و ناردن زام

 . ردهد) وصا کسا یرلحالس .رارد روسج یخدیرکسع
 . ردقوب یساغ ود

 ندیکسعا كناريا -س .ینراحتو عیانصو یراعم
 ردق هبیدعم «بولوا یایدا صوصحم هنندنک یرب

 دام ر دوز د هعفد حب وا یسزای و نا

 وا لیعتسم یاسا (دنز) نالوا صوص هنن راف رط 3

 اس هدعب .ردشل زاب هدناسل و ییاتک اتسوآ دنز پول

 امز رلیاس

ESEیسرافا کا هردعلنالل وق ناب  
 یول هال اف و رح دوح ام ندهد برم. و لا

 -الطصاو تا رییعت قوحر | ذوخأم ند هجنایرس ها |« دق

 لوب هم کٹ فورح مال سالا دعب

 هلظافلا و

 .یدیا عماج یناح
 راعت سم لد ع بول وا

Oیسزاف  

 لصا كناسل حوا وب نانلوا لابعتسا هدنسهق را یررب

 . رد شد رسا هغ زاب قردل وا قیش راق

 هدره و یکسا تب مه نا دن ز هدهد رب ۳ یساساو

 «ندنعیدنل و لہعتسم هدنسفرش لاش یاهمدم ا اا را

 <بویم دنا وا قرف یتماشم ها یراف ییدمش ٌدلهو
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 او اد باشم ا اس ی هح دنه یسا

 . ردهدایز ییماشم ها یسراف یی دم كن ول , زدعص

 تنناس رايا دیم یسا نالوا نشغل ون هدنتهح ناحاب رذآ

 ققحم مویلا ینیدلوا بولوا یتبسانم هللا یسراف هسیا

 یطخ یوا هدنسهقیت» رانا كنارپا .ردشمهمهدنا

 یراقدناللوق ًاکرتشم هلرلیروئآ .بویلوا لعتسم
 .ردشش وا لاما « یسی زاب میم »

 هی رات هنسلا یرلناسل یورو دز «هدلاح ره

 سصح هب یس راف یی دمش «ند رلق دا وا شم زوج

 -الشاب هغلزای هدعالسا رودلئاوا ناسلوب . ممدیامالک

 سو او تم دم یا كنار توپ
 یک دور «یسودرف «كرهدیآ قر قباچ ك «ندنغیدنل ون

 ‹«هلکشنی ر لب داو معاش كو یکی دعس «یاظن «یرونا

 دا اك المو قايدا
 ا ار ا اا ارا کرد شک هنس

 عسوب هک دیک هیس راف تایدا «ندنغیدنل و ی رلیعرمط

 هدناربا یتعنص قمزاب بویوقوا هلیسوه رعش هجاشابو

 . ردشعا راشتنا هدایز ندنسهلج كنديقرش كلام راس
 ثمالسا یالع هدنرلنامز قالراب كنهيهالسا تیئدم

 رواش «سوط «بودا رویظ هدناربا یراکوی كا

 ررب رارهش راسو هغارم «زاربش ناهفصا «نیورق
 شب یه هرکس ص ند وا راک ږنکح کلا راد

 لکد راکنا لاو قدن نالوا لصاحیرب ندهنس زویتلآ

 نوئس يلا میلعت كن ونف و مولع هدنا ربا یددسا

 نونف قحا .ردهدقفلوب الع لی مولا بویلدونوا

 لقب ه یکن ناسل زونه هربخا تایفشک و هدیدح

 دوحو هينف تايقر نالوا بولطم «ندنغب دل وا من و

 رب هدناربط اربغا یتل ود ناریا اذه مع .ردهدقءامهل وب

 ها وروآ نوحا ۱۳ راو جا نونفلراد

 هسا هدراهسردم . ردشهالشاب دو رد وک نایک اش

 یس رافو «هدقفل وا سی ردن هدي ع هجاشاب نونفو مولع

 . رد هدکلدنا رع صودحم های دا

 ندیکسا «بویلوا راهش ربافو هدیدج عیانص هدناریا
 «هد هسرا شا دن قوحكب جد عیانص نالوا ل عتسد

 لاو یسی۶ رب كرلن وب ردراو یرلخنصضالیح هنب

 كناربا ءبولوا تاجوسنم لوم ندکوب یسلتیمها

 23 ۲ 0 .ردرومشم یزالاشو یرادداعس ءیرلیلاخ

 - دنلوب تراهس رب هداعلاقوف هدنرایوب ك رکو هدر لین
 كب هجاوروا هاربا هعتما نالوا ندلیبق و «ندنغپ

۳۳ N™ 2۱ 70 



 ر یا

 .هدقلو ع وقو تاجارحا لتیک بول وا لوبق» و ربتعم

 ضمب واو یا «یسهعلسا « ی ران ایتس زد

 هنن اج وسنم كيا ید هددزب یک ینیدنل وا لاعا یراالعا ح

 . رد راو راهناخ راک صوصحم دنلاعا رکش و 3

 یرادادعتسساو لیم هداعلاقوف هتراح كراباریا
 نامه كناید ییسهعتما و تالوصح نارا بول وا

 ؛یک یرلکدستیا تخورفو لقن یرایدنک ف ره

 لقن و باح ر هبا ربا ید ی هیینحآ هی راحت داوم

 یے یایسآ هلا نیحو دنه AO ن .رارودا

 «هددسا شير ولا هن راحت ید یسغل و هدنسهرآ اب وروآو

 یادقد كتبنما و ی و ایر کكب كل راعمو یر هدنا ربا

 هتسبق رب هدنتسا لاها دادعتسا و درعق ود تیمها تن راح

 . ردهدقل وا عنام

 كوي هددع دق نم زا بول وا ندکلاع لم وبضم یلاوحا

 یسهیح رات لاوحا «ندنغیدل وا شقل و تلود رب ندمم و

 «یکیییدل وا كرارپ رثنکا «هدهسیا ز 7 ییها رب لوي

 هلربط سا و تافارخ EE و خراب جد كتارا

 قەرآ ققیقح ندنحا كرن وب «بوا وا ط ول

EEیر بول وا یبنم کیا ك ی نارا  

  رلبناریا کسا .ردیتاور كرلپناو و یرکیدو كرلیارپا
 مال سالا دعب بول وا و یرلدیداو هیګ رات بکر

 تک لک 9 نارا نیخرومو | رعُش ضع یک یمودرف

 4 رناقهد «هدن رک دتسیا كا لمص يدق خرا

 یناعوقو روش ك یرلقدلوا شیدا هزرعا ندا ۲

 هلغمزای یلاوحا یراکدتبا دع سدقم كرليتش درزو
 - وم ناب و یک یراق دال وب هدند ر وی كعا عا ۲

 یتناسل كرلیناریا بونل و یازوا ندناریا یخد یرلخر |
 شاکای ینغوح كعباقو «ندنرک دمو ید ۱

 ا نود کک ہا كنب رارادمحنارپ | ‹هقشم ۱

 ندعم فلت ییا وب نوا كنور . ردرشا 8
 ناکم یرکیدو ًانامز یرب ند رع رات ناریا ندا رودص

 2 E > بول وا ۱

 ند رلن و ! اذه عم ۰ ر یک

 .هحابوروآ كنیرکیدو دحاراو هجمالسا لاع كانبرب
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 ینح هیم هلیقاب هل ر ظذ قازوا ق

٤ 

: 

 | كپ كنهح راج ةعلسا هدناسارخو یمن راشاق ضعب

| 
۱ 

 | ندو وماب هدناهفصا . ردرومشهیخد یناع ونصمو تال وعم 1

۱۱۳۵ 

 ییرار نالوا قیبطن لاق هدا «بودیا

 . رکحهدیا

 الوا راد هن رلع دق حشرات یدنک ك رلییاریا

 هدګ راو ‹«ندنغيدلوا دوا ندناتک لتشد رز و

 ر یا

 تدهک- هن را مدآ بوی وا تحت ند (ح ول)و (مدآ)

 رکذ (نودیرف) هنیرپ جو و (ثرم
 یرد كراناسنا نوت هدكپ هرمویک تشدرز هکر او

 ۰ ر وینل وا

 ینیدقاب هل رظن یهاشداب یحرب كناریا «بویقاب هلی رظن
 یک مدآ كن رب شاروق ندنافوط ید ینودیرف یک
 قارعو ناروو نار 1 «ب ويم زاس وک

 . رول رسوا کیک یردپ نش حوا ار اررکح كالا

 تم وکح هدناربا نیکد TEDA روہظ ندنمویک

 نایاک «نایدادشس : را دیکح نروس

 بول وا مسقنم دی هقبط ترد هل راما نایناساسو

 هحورب ر رادم» ندآ بیک ر ی هقبط ترد

 نایدا دشیپ

 ٹر ورک
 تانش وه

 ثروعهت

 دیش
 كات

 نودیرق

 رهچ وئم

 رذوت

 بایسارقا

 باز

 نایناکشا ناینایک

 نهتسا

 تا سال

 ریشد رآ

 روپاش

 سره

 مارهپ

 یناث مارهب
 هات ما رهب

 یسرت

 ینأاث نحره

 یا روپاش
 نا ریشد رآ

 ثلاث روپاش

 عبار مارهب

 رکد رب

 سماخ مارهب
 ینالدرکد رب

 تلاث نعره
 زودیپ

 شالپ
 دابق

 نا وریشوت
 عبار ص ره

 و ریسخ

 هب وری
 تلا ریشد رآ

 تخد ناروپ
 تحد را

 داز خرق
 تلات درکد رب

 تاباور نال وا هد نقد یر را دخح 4-قبط اب

 ضعب دل دنه تح «بولوا ندنلیبق تافارخ نوت پب | رکذ یربآ یا یی یتسیکیا ندنغیدل وا ین رهش ۱

 داب

 - داقشعا ن

 ردق وس

 ه دن رلف رط

 ناسا



 نیا

 كنغوح «هسلو| قحهللوا قیبطت ۾

 نددنهو «یرلقدل وا یرلمسا دوبعم هکلب لک د هاش داب

 و ندنفرط تشدرز نالوا ن

 هلج زا . رویلیشالک | ینیداوا شلدا لقن هناربا ك رلسا

 «كلمرب كن ودبرف .دوبعهر هبانک ندشن وک كدیشج

 ۵2 ےس هع دق تشک

 نونطم ینیدل و ۱ د و رطه

 دنه ینیدل وا تی رفعو نجر هدنن روص ناي ككا

 هقبط و .رول وا موفنم ندن رلب اتک ریطاسا كل یدق

 هک «زدراو ید یرلهما ینحا ییا هدنس یرارا
 نالوا لر یسیجکیاو هلاص نانلوا عز برع یسبج رب

 وا لوس E دکیا بول وا بایسا رفا

 لو ندنورط ورک یسیعکیا نود رف یسیح رب و

 ناثل وا ناب ه دو ناید ادشب هددهانهاش . ردشف وا

 تروصو یی رومط یادشا رس ع ون لاو>ا

 یعب هقبط یجکیا .ردر وصم هدلون ر ییبط یتسدقرب

 ران و «بولوا ترابع ند رن ام رمق یمهلالس نا

 هد هب راه ليفان هلل رظن چ ید هناا ور ی هدنقح

 - ىلع «بواوا ترابع ندناغل ام ماطر ها عاش

 | تاک ر هدننامز كنسپ رثکا ند رارادمح وب صوصخا

 نالوا یساقفرو لاز مس ر نانل وا , عز ینیدلوا و یدو نار ۸ «هروک هلوق |

 تر یاریوصت كنهمانهاش هدنقح رلنامرمق اس

 ماتخ ییاحوتف ك کشا هب هل لس و .ردن رمح ثعاب

 ۸۰ نارا ؛هرکص ندنافو كریکنابج وب «بوریو
 لسن ل (سوقفلس) ندرارادرس كردنکسا ردق هنس

 و ی یا سا هو شل
 ۲۲۹ دالیلادعب ندنح را ۲۶ دالیلالبق «بودا

 را و ؟شم روس تموکح هنس ۶ ۷ ۵ ده نګ رات

 تاعوف وکار 0 یاس انام روک

N 

 دل نمدنفا (هضر) قوراف ک تو ی هب هم بسا

 . هلالس یکیا وب . ردرلشلوا امرفمکح كدەنب راتفالخ نامز
 .لع هدهسا ترابع ندح ران فرص یاعوفو ك

 . ردلکد مولعم هلیشال لاوحا كنسيح رب صوصاا

 : ریلب هنلوا میسقت هرود ترد یخشرات كلارا

 ؛ردینامز كنايداد-فیپ هک «یرود ریطا سا یسیح رب
 ؛ردسیامز كناينابک هک«یرود رانامرهق یسیعنکیا

 ا هک ؛یرود رات نالوا مالسالالبق یسینچوا

 ؛ردیامز نایاساس و نایناکشا ندبا ر وه هرکص ند

 هک ( ردب رود خرا نالوا مالسالا دم ید یسیحد رد

 نک ردق هوڪو ندنلوخد هاربا كمالسا نيد
 , ردیامز

 .نیداب ریدسک

 ا

 یرد- وا طی ندنف رط یرلخ روم يدق ناو

 رک ای ی رات يدق ناربا نالوا قورعم هجایوروآ

 نامز هروک هنتیاور كرلنوب «بولوا دناع هنایاک
 (ایدیم) هنیرب هک «یدیا راو تلود یکیا هدنارپا هدعدق

 ای دیم و یودب بسن سراف .یدرارید (سراف) هن رکیدو
 نهرا ایدیم .یدیا رر قدم هعقدلوا هسبا
 شمربو هنب رادکج سراف یتیربق یرب هدنمسا (عاینسآ)

  قحوح رب كحهدیا طبضید کلم تنسیدنک ندن ریقو

 نکیاهلماح ینیریف «هلکمروک هدنسایور ینغج هغ وط
 هغاط رب «زاغوط راغوط

 هلیعسا (سوریک) بوی ویب هدغاط قجوح وب .یدیشعآ
 یرکص ندکدتیا طبض یایدیمو :رول وا هاشداب روي

 لبا ترهدا كلام عیسوت ردق هنن کد راه-طا ات

 كل وب با رلیتسا یدالب هجن اه ییرلل ود رو او

 . كد ردنکسا ندنفو وا هتشیا

 قحوح «بودیا توعد

 . ردبا کس لود ر

 نالوا مولعم تقو وا یتلود نارا نیکد هنجورخ

 رایناساس هدعب «بودنا ا رك | كلاع راطقا
 دل رلیا و .یدیا تلودرب كوي یلییخ ید هدننامز

 OT) یعب) یرارادیکح

 : ردپنآ هحو رب

 سودیک
0 

 یوم سیدرعا

 پساتسه نی :سویراد
 لوا سيس رسکا
 تس دزارد سیس رفات رآ

 یا سیسرسک ۱

 نایدغوس
 0 سوت ون سویراد
 نونم سیسرسقات را

 ۱ سوخ وا
 سیسرا
 نامودو سوب راد

 نالوا طوبضم یرلسا هجرلیاربا یرلنو یدمش
 نالوا یسیحج رب ید رگیدتسیا كا قیطت هناساک

 او لوا یو کک هسقون یتسواکیک ل (سوریک )
 " هنکیدلد وپ ندنفرط رانا وح هدغاط

 ۱ ءیسوا ورسخک سریلیقای هنس هیادشا لاوحا راسو

 ادم كنکلم ییدد نارو كني ودرف هدلاح واو

 ؛ ربلک مزال یسلوا غایتسا كایسا رفاو

 ید یراقدلوا شالو ندهیارو ماوقا كنسيلاها

 سوک «هسرهلیقاب هتاحوتف كسورک ¿ ید . رد ورم

۳ 

 ادي اعقاو



 هدكناب دیم 99 رو دم و ی

۱۳۷ 

3 
 | خرا یردب كتسورک .ردلقم یساوا ناردنزام
 ورک سوریگ e داي e ) سیماق) هدهییات و ۱

 بول وا سیبماق جد لغوا تكسو رک . ردا اضقا

 هب هه ویلاح ؛یدیا

 أ یلوا دابق تسدباق ےس سواک سورکو ؛(سو

: 

 سیپماق و ندا طی یرصم |

 لغوا ءدنها دابق تاک هنو شواک دوم

 طبض یرصم هد همانهاش سکعلاب ؛ زدم ولعم ینبدل وا

 سواک یرد دورسخک ندیا

 ندیس وج (سیدربسا) نالوا شا طبض قلهرآرب یت
 ځراوب و لک )ات ینییدغل وا تح هددیاربا خیراو ید و

 سو راد) . ردق و e ك (بسا رهل) ید هددیان وب

 هبش هقنشدنوا بساتشک ر
 وتفو ندنفلنامرهق كناذ و هدنراش رات ناربا . ردقو
 نامه و ایاتساشک یردب هددس روینلوا تح ندنناح ر

 ځراوت «هدلاح یتیدنلوا ناب یکیدتبا تافو هدتنطاس :

 تنیس ات هک " «بولیربو کو تطل سکعلاب هد یی اب و ۱

 یعسا(سیسمنک ۱) رولر رد 0
 و كرایدنفسا هدهسا قرح كت (دب ورش) رنک | 1

 «بویلوا روک ذم هد همانهاش ینیدلوا یلغوا رب هدعسا

 نب رشد رآ ) لغوا كرادنفسا هرکص ندیساتشک ق

 عراوت .رویئلوا نایب یتیدلوا رادمکح 2(تسدزارد |
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 نالوا ادیوه ییداوا € ریشدرآو «لغوا د(سسو
 نو راریکح کیا رکید هسیا (نوغم سیسرسقات رآ )

 كرایدنفسآ ر رکید یعی 1 (سو راد) 7 ناک خراب ۱

 (سوخوا) .رویلیزتسوک یلغوا ك (باراد) دوخایو "
 - راد) «بویمهلیشالک آ یرادل وا رلیک 4 (سیسرا) و
 . ردمولعم ینیدلوا (اراد) 4 (سو

 ینیدلوا بعشنم كمدق موق نلند (ایرآ ) رلپاربا
 نطو كنهيايرآ ماوقا «بولوا ندن را دق كا كن ابعث

 كنموق ایرآ هکنوح ؛ردیرلندا دعبت كا
 یسیلصا ن

 ۰ روینل وا.ناب ینیدلوا

 روكذ» (تسد زارد زمشد رآ ) هسا هد هیات و

 دیلع هاب . ردشغل وب یرلتهح, تارهو طب ی

 ۱ یس هی ییا مدق 3| نم و اترآ رلیل دنه ۳

 / د زو یواج ا یسراف ییدمش :نا زا لیکشت

 a Ek ىي وواو دنه ا

 ر یا

 یوو «بولوا مطاو كب 1 یتبماشمو تایسانم

 تاتش U Rn تایس امو ی وی اسل اوروآ

 .رد م زاب اکر قوح 9 «شغ) ارحا تایر و

 ندحربا لغوا كنودب رف یرلخ روم ناربا ییعسا ناربا |

 یب جد یرلخ روم بع «یک یرلک دتنا مغز قتشم

 د انا ندو تر ۱3 وا اا

 ذوخأم ندنوا كرءدنا ضرف ن
 (نای رآ و (ادرآ ) نریسا و «هددس رلشعسبا مردن وک

 ه درلنارا بویلوا همش هدنغیدلوا ییع كنعسا

 مخ” ر و رزرسا (نارب)

 و یر ندنامز عدو ك ییدمهدآ طض كع را ر

 هنسهدام « اترا » ] .رد راکشآ یرلکدتبا هظفاحم یمسا

 [ .هلیرویپ تعجارم
 «لوا ندرمربو ماتخ هنثشحم یلاوحا كعدق ناريا

 نالوا شلدا طض ندنفرط یویفارغج عدق نانوپ
 هدبدح تایسش یرلقدلوا قداصم یتسهم دق نایسق

 : مدیا کد هاب اقم اب هلا

 ناتسزوخو زاوها هنایسوس ۱
 یمجع قارعو ناجیابرذآ ایدیم ۲
 قهج تارهو ییونچ ناسارخ ایوا ۳
 هج ناردنزامو ناجرح اقره ¿۽

 ناتسربط هلیسیبیغ لاش كناسارخ ایتراپ ه٥
 قهح وم هنایجرام <

 قهج لب هنایرتقاب ۷
 رهنلا ءاروام هنایدتوس ۸

 مزرا وخ ایساروخ ٩

 نامرک اینامراق 1۳

 سراق ایسرپ ۱
 نارکم ایسوردج ۲
 یهح راهدنقو ناتسیس هلایکا رد ۱۳

 هد رلنامز 5 کسا كب 6 هنن د كعدق ناربا

 ر وهظ هل سادا كاری

 هروک هتیاو رو ؛شّقا عضو بهذمو نيد رب «بودا

 صح e (داآ هم)

 هرلب اک ضعب ناقیح هبادیم ا EA ست . ردشم

 كل ری صخ حاق ر اهد هقشد ندنوت هر وکح

 هل رلیارا هد رلتف و وا هدلاح ره بول و هد اغوا

 مارحا یک ینبدل وا ید تكنهينایرآ ماوقا راس د

 .یدبا ترابع ندندابع هشن وک صوص الو هب هب وام"

 ندشن وک «بوالو ۱ دع ندنناک را كنید و جد دیشج

 و و راو جور یتدابع كشنوک سا لکد هبانک

 3 . ردشعا داحا ید یارش < فا سد دق یزور

 كل ربع و دنا (تشدرز) هد الیس اتشک ندای

۷۲ 



 ىا
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 یاد هاکع اداحا سد یدو

 اغلا یخدییدابع نالوا هنارایس «رارب

 , ندنارایس یر ره تتت لو دکشتا

 یواح ییلکیه ات دس

 یهلا ربخ شاو رون شن وک هدنید وب .یدرولوا

 یهلا رش هجک هلا تاظو «هدزبا نالوا

 تشد رز , ردشعا نیقلت

 دع ب وسام هن ر

 ینیدنلوب بوس و رول وا

 هنع رها نالوا

 را تالوا یاهک بتسدرز.یدروتلوا ید به

 ۵ نا رباساس نا شراب م دن سلب ز ها

 وا هجرت هتناسل یول «هغءالشاب هغ.اتسالک آ ناسل

 -رز ند یراشتنا هدناربا كنهیمالسا راونا

 درز تب جاق رب هدنتهح دزب هددسا شا وج نشد

 شلاق یتسد

 ترضح تکلعوب هک هتح رات ناربا مالسالادعب

 ۰ئ ۱9۹

 . رد راشجاق هی اتس دنه جد یقاط "3

 راسو صاقو ن دعس ةا نامز كق وراق ۳

 «بولوا هیمالسا كلام دیمح د كدا ندهاحم

 هوما وام .یدیضشغاوا ذاخشا تلایا رب یسدهطخ ره
 راسو ها ضع بوس» هب یر٧ ګپ تد لها هدنامز

 رلد ولع ه دنتب رلیارا هلکقا ت رعه هاربا ثاوذ

 ندنرلحما تیابن «قرهلو توق هک دیک ینارادفرط

 ماتخ هب هب وهآ ت تل ود «هلح ورخ

 تار

 م هابأ چ اقر نارا ید هدنلنا وا تو سا

 ی ات ۱ رح ا وا

 . ردشم رب دا لقت هسابع غب یتفالح «بورو

 رونل وا ه رادا نددادغب د ی رع وط لند عوط «قرلوا

 ۔امالشاب هغل زاب اهد یسرافو «یدا یرع ید دا

 كت هفیلخ ِ 0 یره تار 0 . ی دیش

 ا ۳1 ر هدناسا = ا ا

 ا OS یزراړکح رهاط یب

E >= 

 E کک ترور و ماتح ست لر 0 قید صخخ

 دشت | ی

 بسک هدناتسیس هدنح رات ۳۰۳

 1 ه درسا رافص تون ۷ ب وقع نالوا ش

 لود ت ی «هلک خا طبض ید

 وب هک
 . رد رلشف ز وس و

 9; < درس «بواوا یشک حوا ید ران

YAY۱ وب یییلاو ره اءار وام هد راد  

 ۔ارخ «هللالقتسا نالعا یناماس دجا ن لیعامسا ن

 سا یناود نایاماس وارا ندنیل ی جد یاس

۱۱۳۸ 

 1 هنگ راب ۸ بوا وا یشک زوقط رل اماس هنر شما

 ویا

 3 ناسا یس راف .رد رلشم روس مکح ردق هنس زو كد

 | ناس هدنرود كرلتوب «بولوا رانو ندنا ایحا ندکی
  روهظ ارعش هدناراو «هغلزاي هل-یفورح یب رع یسراف

 سراف لوا ندنضارقنا كرلنو .ردشمالخاب هکعا

 ینیدل وا شا روهظ یتلود (هبوب لآ) هدنتهج قا عو
 (نکتکبسلا ) هدننهح ناتسناغف | هد روکذم را یک

 هب و لآ . ید راشی االیتسا ید یاسارخ «بودا روهظ

 كدهنګرات ٤٤۸ ندنګرات ۳۲۱ «بولواینک ۷

 یری ۸ را 05 و تموکح هنس ۷

 یعب نکتکبس لا .رد_ دل وا طبض ندنفرط رلیق ولس

 ندرت ۳۹۰ بولوا یک ۱6 ید رلیونرع

 ؛شمروس تموکح هنس ۱۵۳ دهن را ۳

 -ارع «هرکص ندکدتنا طیض یربثلا ءاروامو ناتسدنهو

 -راشقلازآ یتتوق كنهو لآ «بولوا یلوتسم یخد هق

 ر رو وار نزا 6۰٩ ىد

 -وب لآو نیکتکبس لآ ینعی هرلیلید هلرلیونرع ؛بودیا
 «ردرلشع | سیسات تل ود رب یکی «قرهلاج دیلغ a هی

 سک هعدشک ءبولوا ترابع ندرادفح ۱6 هک

 هرکص ندنضارقنا رليون نع هلا هوب لاو ؛شعا توق
 ةر 99۰ ۰ یو هلا ی 2 لب وا تارا نوت
 هدننامز دل رلیقوعلس . ردرلشم روس مکح هنس ۱۸۱ اد

 شا روسهظ یلود (نایهاشمزراوخ) هدعزراوخ

 -ارقنا كنیکتکبس لآ ید هدناتسناغفآ «یک یفیدلوا

 .اوخ .یدشعآ لکشت لود (نایروغ) «هرکص ندنض

 دریکنح ندنخح را ٩۰ «بولوا رفن ٩ نایهاشمزر

 ؛ ردرلشم روس مکح كل د هنح و رخ

 هنس ۱۰۱۶ كدهنګ را ۷۰۷ ندنح را ۵۳ بول

 .زراوخ یرلکام هد روک ذم حرا «بوروس تهوکح

 ۔وچلس هنب هدننامز رلیق وعلس TE هنیلا كن ايهاشم

 نددلالسو «بولو لالقتسا هدنامرک یسهبعش رپ ك

 ۱۵۰ كدهنحش را ۵۸۳ ندنش را ٤٣۳ ینک ۱

 وا شا ۵ ناروغو

 هدناتسهف هدننامز رلیق وعلس هنب . رد رلشم روس مکح هنس

 ۱ -هنلوا ساات یلود (هینطاب) ندنفرط حابص نب نسح

 ندنحرا 4۸۳ «بولک رادکح ۸ ندهلالسون «قر

 ۱ ولس .ردرلشمروس مکح هنس ۱۷ ۱ كد هنگ را ۳

 ۲ -رذآ «هدسراف دلیمات (ناکبانا) هدنتنطلس رعاوا ۵ رلیق

 ید دما لکشنت تموعح ترد هدناتسرو هدناحاب

 ۵ ۳ ؛بولوا یشک ۱۱ یرلکیاا سراف ندرلنو

 ندکدروس مکح هنس ۱ ۲۱۵ كدهنخ رات ۱۱۸ ندنخ رات



 -رذآ . ردش وا طبض ندنف رط ا ۰

 تا ° یرلکباتا ناحماپ

 .اوخ یراکلم «؛راص ندتم و هتس ۷ كدەنح رات

 یرلکبانا كرز را . ردشغل وا الیتساندنفرط نایهاشهزر |

 لدهنح را 1٩ ۵ ندنرلخم را ه ۰ «بولوا یک ٩

EOE oیرلکبانا كح وکر ا .ردرلش روس مکح  

 ندنخ را ۵۷۰۰ ولو تک"

 . ردراشلنوا مرغ كدا را
 فاتح وب نارا هدننامز هیسایع تفالخ هتشا

 هلاعزانمو تابراحم ندیا روهظ موب لک هدشنیب راتلود "
 كاهیمالسا تیئدم رلتقو وا اذهعءو ؛شفلوب نادیم _

 ۲۰۲۲ ند ۵۵ «بولوا

 ۱۱ ید 1

 راسو فراعمو مولع هدناریا «هلفلوا یتامز قالرا كا _

 ر .یدشعا قر هلیح ندیلیخ تین دم باتا 3

 شفلوب ندکرت دالوا یزرادکح تن رثک ۱ تد راتلو
 یسهبلغ كیاريا تی دمو هيس راف تایدا یددسا ۲

 71 هاج ییایداو العو

 تمدخ هنسیقرت كنهیرع مولعو هیسراف تایدا _
 . رد راشتا _

 اخ رکنی هدنلئاوا یرعه نرق یحدب تیاهم " 3
 ۳ لاا كرالوفم مالسا كلاع نکا «بودا روهظ ؟
 هداب ز لا ند هيطع ةیهاد و «هدهرص یبیدل وا یردغو"

 یورو كریکنح .یدا یتکلم ناربا رب نالوا باصم
 طب ررب رر یرلنلود ناشلوب هدناریا ناخ وکاله
 «لتف ید ی یسابع ةفیلح ا ندکد تبا

 رب هلیمان (نایزاخلیا) هدناربا «كرهدا بیر قارطاو

 دود «یرارادکح كتلودوب .ردهغإأ رشات

 وا ترابع ندیفک ٩ «هرزوا قلوا و سم

 هنس ۸۳ كدهنخحم را ۷۳۱ ندنشرا ۰۵۳ «بوط

 نارا ید ردق هنس ۰ یرکص ندکدروس تم وگو

 هددرص ویو ؛شلوا ج مو ج ره «بولاق نسحاص "
 لآ نارادرس نیوی ناب لا
 روهظ كولم فئاوط ضعب یک ناییاطخ هرقو رفظم
 ندنلسن كناخ ریکنح هنب هدنحشرا ۷۸۲ .یدیشغا

 نودا موہ هنرزوا كاراو روهظ كلرو

 بارخ ید یراهرومعم نالوا شاه روق ند ریکنچ
 رر كنکلام یلغوا ترد هدننایح كروع .یدلیاو

 ؛شهتالناربا یسلح دلیتهح 1

 > رکص ندننافو ریکناهح و « هل وا یدال وا ۳ قوحر پر 13

 نالوا ها رارب رب ی جن تک «بوشود قاش هدب رل نیب

 |. دو, ۵

 | كنبرب ره ندرلنو «بونلوا نییعن ریماو یلاو هتفرط"

 ر یا 11۳4

 دم زار هدننافو كروي . ردرشلوا فلت هد راه رام

 روس تنطلس لیلخ ناطاس هلا دج رب ندن ران وروت

 4۸ «بولوا هاشدا روع نب خرهاش یرکص ندکد

 ندقدلاق هدنلسن كلوب ینلهاشداب ناتسک رو نارپا هنس

 دیعس وب ناطلس یورو كروي ن هاشناربما یه رکص

 لسن كنو ید تدم رو ؛شقعا طیض یباتو ت

 ملا ءار وام 2۵ ربع و تم هلخ

 ید نسح نوزوا هدنح را ۳ 1 ییدک هذيلا

7 
 كي اکی زوا

 یلکغا طبض ندنلا كنو ینامرکو سرافو قاع ۱

 دل دیعس و رو دم بولیر و م ات دنت) ود روع هدنا ربا

RR SDSلاو ین هم اس  

 ۰ ردشم روس تّتطلس نیکد هنیلغت ك زریلکن 1 ۶۳ ها ره

 «بویمهل وا رادناب تو و قوح هدنا ربا لود لن ویق قآ

 ندا روهظ هدم یدافحاو دال وا E EL نوزوا

 قلاوز كتلود و ردع زانم

0 2 

 یصتوا .ردرلشعا عیرست

 تا روهظ (دب وفص تلود) هدنلئا وا ی رک

 یحجرو «شمروق تلود رب یکی یوفص لیعاعما هاش
 هاش .ردشقا نالعا از یبیشت هدناربا «قرلوا

 نا ید سا یوا رکاب توس
 رب هیکشلا بحاص یک ماس ناطلس زوای :هدهسیدیا

 ههبامص تلود «بودا یداصت هسامز تهاشدا

 یتلود هند دا ترا ید دف وب فاع

 یخ تلود 9 هدام یرلفلخ و ؛ شمهم هب وي ردد وا

 ؛نکیا شلوا راچود هفعض

 GE SS دف دل وا هدننامو اع هاش

 نالوا یسیجش: ك رلي وفص

 كد هنح رات ۱۱ ۳ ۵ «بولک رادیکح ۹ وه هر و

 رایلن اغفآ «هرکص ندکدروس مکح ردق هنس ۰
 یدو نالوا یرلسس رو ‹ظبص یاربا «بودا موه

 یسهدازع هدننافو كنوب . ردرلشع | سالجا هنت ناربا
 لب راشفآ هدورص وا هد هسا شا سواح ورم

 «بتودا ر وهظ مدآرب ر دمو روسح هدنمأ ردا ندنس

 لغوا كنيسح ناطاس
 ناحلوق بسامهط و هلیتفصیروما رب دم و رو كہہاہھط

 جارخاو درط ندناریا یرلیلناغفآ بلا جورخ هلیمان

 نالعا ی 2 یدنک هلیعسا هاشزداب «هرکص ندک دتسا

 خد یرپلاءاروامو ناتسن اغفا هقش ندناریا .كردنا

 وت ردق هاتسدنه ینتاح وتفو «طیض

 تلود كوي یییدل وا شا یکم

 رب چت رادکح ییا نک ندنلسن بویمهلوا رادیاچ

 .ردشعا عیس

 ص ندن اف و ك و



 ر یا

 بید هنضارقنا كنتلود راشفا كرهمزسوک رادتفا

 نالتعا رليلاو نالو هدتنفرط ره كناراو ؛شاوا

 او دا حصو ج ره رب «بودا لالقتسا

 هبوفص كولم «مدآ رب یتبناقح هدنسا مع رکلا دبع

 «بودا ES قتلود (دنز) هنما یر ندندافحا

 E EEE و . ردشک راریکح ترد ندنل ود وب

 نا و هدنل امش كناربا «هلیسلوا ضرقنم هدنف رظ تدم

 یر هدنمسا دج اغآ بوسنم هنسهلیبق ناکرب ماد ( راجاق)

 -ود (راحاق) نالوا ام فهح هدناربا مویلا .فلروهظ

 هاش یلع تف هرکص نددحم اغآ .ردشعا لیکشت یتل

 «بودنا سولح هنتګ ناربا هاش دج هرکص ندنواو

 نوا هدنمر ون تم وکمت مویلا هرکص ندهاش چ

 .ر یا سو یرات لب ا وات

(Iraouaddy, Irûvadiدنه  

 7 و ٠ یداوارا
 یونج قرش كنلابح ةلسلس (هیالامه) بول وا قامربا

 هونج ندلاعش هدناخاد یتکلع نامرمب «هلناعبت ندنرلکتا

 دنیسق نانل وب هدنلا ك رار يانا كنامریپ «ك رود نایرح

 یقوچ رب «هلا قش ید ینسهطخ (وغپ)و «لوحد
 ك رهدیا لیکشت هیلاد كوي رب هرکص ندقدل رآ هرلوق

 2 چاسا .رواوا بصنم هب یدنه طيح ا

 هدننهح قرش ندران و «بولوا لصاح ندنعاقحا

 كنبدودح نيج یرب ندیاچ یا ندا لیکشت ینئالوا

 هفاسم کیدا عطق كنغامریا یداواریا . ربلک ندنحا

 كب یسارج كر هددهسا هدنل وط هرتمولک ۰

 . ردهزنم ۱۹۰۰ لقال لوط تولوا لقیشالوط
 ٩۰۰۰ هدتق ویداعو ۰ هددییات هدننامز ییاضیف

 وب یرارهش كوپ كا كامریپ .رکود وص هزم بكم

 .ردهدنرارانک كغامربا

 مریو هدنتلایا (مرپ) كلایربیس (1۲۵10) ۱ „ ا
 هبصق ر هدنقرش هزم ولیک 1۱۰ كن رپش] "۰م

 کیدسشلرب هبربن ( اهن ) كلربن نالوا یانمه «بولوا
 .ردعقاو ه دام یرا زا ر كوي و یسلاها 8و ۴

 . رد راو

 توت ندرطعبا خام توازز هه

 لاعب ند(غاط نولا) هدیقرشناتسکرت :بول وا رهن

 ( نوزیاج ) .كرم.نآ نۈرج یرعوط هبرغ لامش
 (شتربا هرو) ردق هب هحش رک هلوک و و * ردیا قش یلوک

BD ۱۱۰ 

 ۱: وفرا «ه رکص لر عطف هقا سم كل هرم ولیک

  eو 14
 رند شین ربا نا قرط تلآ «بولوا فورعم هلیعسا .۱

 (قسموا) «هرکص ندقدلآ ینیراوص كباچ جاق رب ندلوص .
 تسوا كنسهیصق (هرات)و «(موا) ندغاص هدندهبصق .

 «يشیا ندلوص هدیغاشآ اهد ءینیاچ ( هرات ) هدنف رط 1

 تكنیرلعبات .ربلآ یتیرن (لوبوت) هدنرهش (قسلوبوت)و .
 لاش مرکص ندکدشلرب لر وصون نالوا کوبا ۱

 ندل وص «(هتنایمد) ندغاص «بونود یرعوط ه قرش ۹

 «هلیا ذخا یاچ یکیارب رکیدو ینیرارهن (هدنوسق) .
 امر( ۱۱ لا تدق (هووراماس) ۱۳

 وولد 4۰۰۰ ا ۳۵۰۰ نار .روشب راق

 كرلءرد و یاچ «ربن نایکود اکوب «بولوا هدنسهرآ ,
 عساو یعات .ردهدایز ند۱ ۲۵۰ یددع اولوب« 

 یخ هدنرهرآ «هلماسقنا هرالوق ددعتم هدزارب ضب |

 هتاف سرس یفرطره نامه .ردیا لکشت راهطآ عسا و |

 نا ای

 كنودیرف هروک هن رات مدق ناربا ٠

  CCیکلم نودیرف .بولوا یلغوا یججوا .
 «هاس) ینیرلتهح قا عو ماش «هدنکیدتیا میش هحوا

 وش .یدیشمر و هحربا ید ییاربا :ه(رول) یارو

 ؟ ج راو كندناروت ما روت «كنەيماس ما اس هدلاح
 .ردیسالعا دج كن هاير ما یسیعوط اهدو كرلپناریا

 -راردارب كج وک روت هللا مس «هروک هتتیاور كرایناریا .

 «كرهدیا دسح هنسلاق هدزکرمو هدنتخ كنب راردب كنب .

 رهظم هنساعددب كنودرف «ندن راکدننا لتق ینسیدنک 1

 ندنف رط نودنرف رسحوتم یلغوا كحرباو :رایدلوا

 ذخا ینماقتنا كنیرد «قرهنلوا سالحا هنت نارا ,
 هلرااربا ابوك . ردشغا لتق یروتو مس «هدننمط كخا ۲
 لصاح تباقرو همصاع ر ندناعوقو و هدنندب رلیناروت 1

 .ردشعا لسلستو ماود لسندعب السن «بولوا .

  (Eresso) ۱ 2تیبح كنسهربزج یللدم ۱

 جاقرب ندرش لحاسو هدنس ەي رع ی

 اسوسیرا) «بولوا هبصق كج وکر هدب رج هرتم ولیک |
 ردهدنب رق یراهبارخ تلءدق رش .

 كنايربس ( 1110۷۱ ) ۱ توقرا ۳

۳ 

 «رد رم رب هدنالایا

 ۱ ۳۲ ۰«قرهفا یرغوط+شندقرش «هلناعب ندن رلغاط

 .. رولیک ود هنم ر(ه راغنآ) ندلوق ینا هدنسش راف یرهش

 هدنرطس و كابرس (101:00151) | , « 1

 رب یزک كايا نالوا یانمه یچ ودر



 «یساسیلک ۳ ۳ یسلاها N N NSS . ردعقاوهدنسدق رش

 جافربو یتکم هرڪا یثکم +ب دادعا ۲ ءیزسانم ۲

 «نوباص «ناینخ» «زب «هخوح هدنحا .ردراو یرازاب

 دوی هللا هیسورو هلنیچ .ریلیبای هرباسو قایئوق موم
 كہ ییراجم كروک صوصا ىلع «بولوا یتراحم

 ۔وغم ًابونج «هل رلثلایا (لاقناپ ءاروام)و (قچ وقاي) هني

 «بول وا دودع هللاا (قیس 2 دک ) جد 9۳ 8

 شهوک «یرآل م تبنم ضعبو یرلنامروا عساو
 اقر هة شو ندن کر ع . رد را و یرلن دعم راسو نوش

 رو «

 رانا و لوغم یسلاها «بول وا ید یرلهبصق مهم

 ردبکم ندنماوقا _
 داف وكنت الو ساویس (كاربا دوخاي) ۱ كرا ۱

 ید ره كنساضق هعیرا هد_نغاهس ۰

 هدنلامش هرتمولیک 6 ۵ كدافوت بولوا هبصقرب نالوا "

 «قرولوا هدنسيقرش بونح هرتمولیک ۷۲ كنوسماصو "

 كيا رب رولیک ود هنب رېن ( تیکلک ) حبات هغامریا لیشی

 2 و یبیلاها كي شد ترد

 (یاکد.۱ ۱۰/۰« «یسهسردم رب «یدعص و عماج

 . ردراو یسهیکشزب و اک ۲و

(HAE) ۰ج هات ا  
 یي هیات رب كوي دی ال را
 ییا ندا لیکشت قود کا ۱ 2 الرا

 كتکلع جوا ښیدنلو بکم كتلود وب و كنهربزج

 . رد|یس هلیمحا (نیرا) هد دسع رلیل هدب ال را . رد رپ

 . ردعقاو هدن رانک

 یسهطآ دین یسهحاسو دودح «یقوم

 2 هدنس هپ رع تېج كنسهریزج هياترب ویو
 کد ویو کد هدنالرا ن

 (ج روح تنس) و «یزاغ وب لامش»نال وا هدنن ونحو لاش

 هاب ریکد هدنالربا اةرش هلهج وو . ردشلرپآ ها زاغوب
 طع رحم ندرلتمج راسو هلزاغ و کا روکذمو

 كا ههیاترب لو .رددودمو طاح هلا یسالطآ

 (ریتناف) كنايح وقسا «بول وا هدنزاغوب لاشیحم بیرق

 E مو را یللحاس

 (نیلام) نالوایسهطقن یلاعش لا .ردهرتمولیک ۲۲ ق
 هدیالربا هل. س ه رب رح هبش

 | هدیسالطا طی ر یر برغ كاب وروآ

 | كرکد وب و

 د یا

 يغ لوط ۱۲ ۶۹۹ ۸۱۷۳۱۹۳ ید هع

OAهد یب غ بوح ندیفیش لاش .رولوا و  

 هک

 یسیطس و ضعو ۳۵۰ ی مطعا لوظ ر

 رب «بول وا هدنلکش لیطتسرب مظتنم ريغ شعازوا

 نک هنمس ر هغان

 ید یسهس ,عطس ٌةحاسم «بول وا هرم ولک ۱°

 . رده زنم ولیک عبرم ۸۶ ۲

 هزنلکناهبا هدنالریا س. یرلغاط «یسیعیبط لکش
 لاوحا ثنکلع ییاو و هنغلغیص لریکد یک ہدنسەرآ

 روم «بولوا قصتلم هلیتفو «هسریلیقاب هنسهیضرا

 یسهطآ هدنالریا . رولیشالک ۲ یرلقدل وا شلریآ هلنامز

 ربو طاحم هلراهبن و رلغاط د رفنمو حفر زا ییارطا

 .ردن رابع ند هووا رب عساو یواح یرالوک قوسح

 مسق كنتمح قرش هرات مج بونج و لامش كن ءووا وب
 . ردطاحم هل رلغاط یمسق رب کلا كنتح بیو یمطعا

 ) یاولاغ ( ندنن و (نیلب ود) هووا هدنسهب ر وا كن هطا

 CEE كدهب نع لحاس

 رج EEA 2 دل وا حطقنم هد رب ۳

 ندیقرش e 52 هنب وق

 ه «پولوا

 ۳ 9 هب ییا
 كنبوف ¿ نابود ندرلغاط نانل و هدنفا رطا كندطآ

 روو ىا :دنسلاش تی
 هدنتهح لاس ؛ردهدنعاشرا هرم ۰ یرلعف رم

 1۸۲ یرلکسک ون كا هک ءردراو یرلغاط (نیربسا)

 یرلغاط (نیمس) هدنتهح نی لاش ؛ردهدنعافت را هزم

 برع ؟ردکسک و هرم ۸۰ یرلعتم لا بول و

 هدنسهرآ یرزفروک (یاولاغ) هلا (والق) هدنتهح

 ۸۱۷ یراکسکو لا ءبونلو یرلغاط (قسروم)

 كج هلند قلغاط لصا كن هدنالربا

 رلغاط یهداروا ءبوسلوا یمسق رع بونج یتهج
 ویو «راربتازوا رلن ورب ییایق ماطر هنحا ۱

 راڪاخو رفروک ضعب راطو نوزوا هدنزلهرآ كرلن ورپ

 وتناراق) نالوا کسکوب لا كرلغاط وب .ردبا لکشت

 نوت «بولوا هدنعاقترا هزيم ۱۰۳۷ یعاط (لیه

 تهج كنهطآ .ردیسهطقن كسک و لا كندنالرا

 ردهدنعاقن را ه زمد

 «بون) و یرلغاط زر اش (نودتیف ونق) ه دنسهب ودح ۱

 هره ۷۹۱ یعاشرا كنکسک و لا |

 ! ندقرش «بولوا هدیلامشضع ۵۱۳۲۲ ید ینورب |

 قرش بونح

 كأ «بوش وب یرلغاط ا قالبر ید ه ددتهح

 او و نیلب ود

 یجنکیا هک افترا كن هدنال ربا هدنس هی ونج تهج كن زف
 . رده دنع اش را ه ربع Vo و

 (لک انغول) ندرلنو «بونلو یرلغاط هددح رد



 ۱۱:۲ ی

 ها کدوما ءردراو کاش را هرم ۱۰۶۸ ۵ كحال

 .رویقآ زواج ییهرتم ۷ ۵ یعافترا ندرحم ےطس
 كنهدنالربا س .یر « عون »و یرالوک هلیرارپن

 رب كدەنسي ع بونج یابتنم ندنسیقرش لامش یابنم
 هدننهح قرش كطخ و «بوالو یطخ هایم مش

 رب رک تم را ین مک او دف رشت یوم الر تالوا

 ید یرلوص كرارب کهدنتهج بعو .«هنرازاغو

 ییرثکا كراربن و .راقآ هبیمالطآ طیحم رح و هبرغ
 تصنم ه دصا دل رطلخ شرک نیرد ها ۵م ق
 ؛یرهالشابندلامش «یراربن كنس نام برع .رولوا

 -اق نواش ءیاولاغ یوم برا یلیوسا «هل وف

 هدنالربا نوو ك رلت و . رد رابه لدن لرې هنیم «نٌش

 كنەطإ «بولوا یعامریا (نوناش) کوب ہلا كنب راپنا

 مش كنهووا لیخاد «هللاعب ندنتهج یسوع لامش

 هک ندنحا درالوک قوح ریو كردبا قش ییمظعا

 كم نالوا یمانمه هدنتهچ ییونح برغ كنهررزح «كر

 قرش هل قامرا و .رولوا بصنم هک رب نو زوا

 ۱ ار نام مس E هی
 رلهرق ا یربکد هدنال ربا هاب | یسالطا طح رح

 قرش رد فو داشک یرللو ناف س رس ندنحا

 هن هب ونح لحاوس ق یقاط رب ك نیا ندتسدایام

 ران و .رارول وا بصذنم هب یسالطآ د رحم یرانلیک ود

 ند رار ووراب «رییوس «راوقالب «یل «نودناب :ید
 (هرون) هک رد(ووراب) ۍراکوپ كا ؛بولوا ترابع
 هدنالربا ندهلام روکذم .ردهات اکو ید یرپن

 الشاب ندیونج یخد رارهن نلیکود هنب رزاغوب هلیریکد
 تدیلبود دقووا :یرانسا ردا خور «قره

 لا كرلنو .ناب «نکال نو یی نک ندا
 . ردهدنمهح یغایآ كنل وک ( غیا یسکهرکص

 e بول وا قوحكیر ۱ وک كنهدنال ربا

ERAلر وک وب . ردهرتم ولیک عبر  

 هنحشآ هک دیل وک (غین) ناک هدنتهج قرش لامش یکویب

 هدنماقم اا٠ یهایم التف «بولکود رارمن قوح رب

 لع ندیلاعش لحاس هلیسهطساو یربت (ناب) نالوا

 هلیسهطساو لودح رو ؛رولیکود یییهالطآ طيح

 (لاغنود) ی دنفس رع لحاس E هل وک (هنرا)

 را روکط ییا :ردراو اطال وفرك

 ییا هل رلم»ا «هن را تلآ»و «تسوا» هک ٬رديل وڪ

 ندا طبر ها ربرب یرلنو ؛بولوا ترابع ندلوک

 e هن ز es (لاغن ود) ینیرلهایم "هل ربن
 < رک ندا كل وک چ وا هدن رلطسو كن هطا یعامر 1

 ۱ كن ه-طآ .ردرالوک ( كرد ) و (یر) «(نلآ) هدرلنوب
 ۱۳۱۱۱ اه رقیه لاو
 | رب د هدیدنقیچ یهدنسهرآ یرازفروک (یاولاغ)
 1 ها (بی روق) یرک وی و كوا لل ۳ قوح

 ۱ دن الا را و کج (شام) نالوا هد_:لامش كيوب

 1 نانلو هدنطس و یسلاعش مسق كن هلعآ یسرنکا كن رل وک

 . را ودح و رار یعوح كرلن وب «بونلوب هدهووا عساو
  نیشیق یرلضمب .رلردطوبم هاب ریزپ هلی سهطسا و

 , یرلوص نیزای «بودیا عسوت هدایز ندنروص روا
  هلکلل زوک هدنسببرغ بونج یابننم كنءر رج . ریایکح
 ۱ -نردراو ل و هدنعسا (هنایل) رومشم

 رپ قوچ ر فورعم هلیعما (غوب) هدهدنالربا
  Nsترابع ندرلقلفاطب و لوڪ شم وروق .

 و .رارونلو Ok E رب هایس شکر رم ندناناب

 . .رولیئاللوق هنر تاقورم «بولیدوروق روماچ
 رکا هک ؛ردراو ید یعو قاز مرمق رب كنوب

 دال ربا . ردالیکشت ر هقبط عسا و «بوناوت هد رلغاط

 هزنم ولیک عبرم ۱۱۵۰ یعومم كرا «عوب» یهد
 . ردهدن هدار

 .  وقسا هلکش لحاوم هدنالریا .  لحاوم
 زود هبس ا ااوس «تولوا هاشم هبایح
 . لیتر ک ك یسهییرغ لحاوس .هدلاح ینیدلوا

 هنا در «یرلن ورب قلایف قوج ربو یلیتنقیچ

 .ردیواح یرلهطآ قوج ربو یرلبجلخ شەریک نبرد
 (هلب وف) هک ءردراو ا نیرد ییا هدنسیلامش لحاس
 : هدنسهرآ كجاخ ییاو .ردیرلجلخ (لیوسا) هلا

 ۱ لحاس .ردراو هریزح هبش كوي رب هلیمان (هویلسا)

 کیا هلیرلعما (یاولاغ)و (لاغنود) ادتبا هدنسیب رغ
 ۲ هربزح هی هدنسهرا رانو «بوثل و زفروک كوي

 1 هدنسغ لحاس هدكنویو «یدنقیح كوي رب هدنلکش

 ۳ كن زفروک یاولاغ لو دفروک رب هلیمسا (وولاغ)
 تياغو نی رد یصنع كل امرا (نولاش) هدنب ونح

 ۱ كنو یک ا لیکفت میلغ ربا راطو نوزوا

 1 قلایق نربک هنیما ل ریک د .هدنلکش نورب ید هدنن ونج

 (هلکند) )هک ءردراو نفر وکن رد حوا وا 1 رلغاط

 1 نم د اصوب e 4 عفا e یزننا ) و (ءرانک)
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 لحاس ؛هدهسیغوب زفروک كوي رب ۶ هدنسچ وگو

 مالغاص یرازفروک جوک قوج رب ؛بویلوا زود

 هدنسل امش مسق تكتنسقرث لحاس < رد زاو یرلن ایل

 مجاح نیرد ییا هلیرلعما (دروفغیراف) هلا (تسافلی)
 ید هدنلحاس كن دنقیح یهدنسهرا كرلنوب «بونلو

 رب نرد هلیسسا (دروفقازتسا) لحاس .ردراو 0

 .ردنایاش هرکذ یرلیوق (دروفسکو)
 كنءرناکنا یماوه هدنالریا س . یماوهو ملقا

 برق ههرتمرب یونس «نولوا لشو طر هدندنک ٩
 هل روغای یحوا هدشب كني رلنوک هنسو «راغای روتا
 یثهفبط تس وا هلی درک نت شک ووغاب ی. ٩

 تتکلع ساوه دق هنره . ردتراع نفر

 ندنزفر وک هقیسکم «بویلوا قو وص هروک هنضرع

 ءهددسا لدتعم لیخ هدسهاس یدنفآ ناک نگو

 داصح ؛بولوا مئام هنسلوا هلیتفو كنابوبح تبوطر 3

 وطر را ریاچ .رولوا هدینان نیمشتو لوا نیرمشت ایرثک |

 را زج رب اسآ درمز ماد ره یی هطاوب هدافتسالاب ندشب
 . رربدت) و هدنن ر وص

 .هدنالربا س .ینورپ مبانمو تانا ویح و تالوصح

 هددسیا هباشم هرکكنهرتلکنا ییاناویح و تاتابن كن

 ال هد هرلکنا بول وا زا اهد یددع كنراسنح

 هدهدنال را «نکیا راو یعو ۱۱ كنهفحاز تاناویح

 هدنال ربا تانا ويح یت رہی ا یآ در وو ۲۳۹ ۳

 نال وا لخ وذحم ندن راک زور لامش . رد د وقفه نوت هد

 لاتا بول وا اسآ د صز جد ن شرق را رب ضع

 هح وق ا هنس رال یاوه لز ا دریکتر و و

 هنعاونا لرلحاآ صوصحم ههلدتع ملاقا یک یشع

 تاب وسیح کا یعارب وط هدنال ربا ۰ روثل وا ندا

 سنا «هدهسا خاص هکم رب دشت یی ال وصحم راس ۱

 دعفد ییلاها کا تور و ٹال وصحم قّوح كن

 «بور_و تیمها هلوصحم و زکلای یلاها «ندنفیدلوافاک
 قلهتسح رب هسناتس ند رطدعا تفد هنابوبح راس

 .ررولوا راچود هالغو طحت تقو ینیدلوا ضراع

 | هللا (نیلبود) زکلای هسیا هدنسییونج ممق كنيقرش

 | لرهز راسو نالب له رو لو یو ۶ 8

2 ۱۱:۳ 

 هلرلنامروا یسهطآ هدنالربا هلیتقو .ردهدقلوا بجوم | قوج رب هدنرلګاو هدنزهرآ كرلجاخو زفروک كوي
 فالتا رلنامروا هداطسو نورق «نکیا شفلو روت | لحاس .روینلو رلناعلو رلیوق «رازفروک كج وک

 و یا

 یدعشو ؛یدیشمالاق جاغا رب هد دطآ نوت «قرەنلوا

 2 «ربآرب هاب ريغو یس نان وا هکمرب دشت نامر وا

 و. و زا كب ید یرلندعم روک .ردزآ ك یرلنامروا ۱

 .رداندا یرلسنح و هجا كب یراهقبط ید كني نان

 -رل« خوب »نک یرکذ هد راق و هجاساپ هنیرب تاقورحم

 هجاشاب ی دعم ریمد . رولیاللوق «بروت»نالیراقیچ ند
 ندقوح یبارخا ءهدهسرولل وب هدنفارطا كنلوک (نلآ)

 یرج ید یرلن دعم نوشروقو رفا . ردشفاوا لیطعت

 ضمس ید ندب رلت دعم واو 1 . ردهد رادقم

 یشال ید یرلندعم وب .هدهسیا شلروک ناشن هدرا رپ

 تولوا لچک یک | كنسنشاررآ یوم

 ہلا نوهطنآو یرلرمرم .ردنرابع ندتنارع یرلغاط
 یرلوص ندعم یخ .ردهرزوا ترکی ران دع» سناغنم

 هو

 كنهدنالربا -.یرلبهذمو ناسلو تیسنح «یسیلاها
 هحاتسم «بولوا یک ۵ ۱۷ ۸۶۰ یساما

 ود یک ٩۱ .دنساب هزریم ولیک ر ۳2 هنس هعطس

 کت لیخ یاها رادقم ندنادلو هدهربرح و .رویش

 ندنویلم مع رای یونس «هدلاح یسدل وا هدکعا دی ازب و

 هبه دیعب كلام راسو ایلارتسوآ و اقر مآ رال ەدنال را هدایز

 لاها رادقم ندنادل و ةلضطف «ندنرکدتا ترعه

 دو ) ۱۳ EE هک دتیک سکعلا «هدرب قح هلاعوح

 ایجوقسا «بولوا ندنماوقا تلک لصانع رایلهدنال

 ءردنایاع یرادیننم ,تبارف اتش اه فر

 ردنامروت قوسح رب ندایوانیدناقسا هداطسو نورق
 یسیلاها ایجوقساو هرتلکنا یک یرلةدلوا شلک هب هطآ
 كنهطآ وب یددس راشعا لوخد هبهدنال ربا هان اعفد ید

 یدنک نیکد هتطساوا یدالیم نرق یح ربنوا یسل اهآ

 یرلکدتا ریبعت « شربا» «بودا هظفاحم ییراناسل |

 جد یی رهيلم تایداو * ید را زاب روقوا ات و

 مکح كنەرىلكنا تار هد ال را ه دعا . ید رلشملی رلبا لیح

 .هدن دج تایر كنهح اکناو «یسل و ا دوغا

 ام وکح راکناو هل رلتهج یسوا نام اهد هب |

 “ق رەال ا هغماع وق وا بولي زاب الصاو هغلد و وا

 شریاو ؛شعشلآ هکلیوس هجریکنا یاها کا |



۱ 
 ر یا!

 را کر و تار یردراشعا داغ: یربرگو
 یتایداو كّعا هظفاحم یسیلم ناسل كن هدن ال زنا

 ءبودا لکشت تیعج ر هدنیلبود هلدصقم كم رلپا

 .ریشعا داش رایکمو سس باكا لیخ هدیاسل و

 روق ندقلوا ضرقنم نوتس روك ذم ناسل هددهاس وب

 غم .ردهد-قغلوا شن ید دن عرب هدناسل وہ «بوات

 ۸۱۸۰۰ ۰ زكا ي هدهدنالریا نوش هدن وک کنوکو اذه

 شرا ی۱۵ هدزوب كنيلاها موع نعپ ردف 3

 هقتش لده رکنا یروصق بول وا ملکتم السا

 بغ كنەطآ هعلساب یاسل شرا . رردهدکمها»ب نال

 هک هبهذم .روینلیوس هدنرلتج ییونج برغو
 سوت وا تا وقا صرادقم تار ولم رایت دنا
 .هدیالریا . رددوم خد یرادقمریو ناتسنو رب ی روصق

 یراص یقاطربو «یلزوکهرقو ییحاص هرق یقاطرب كرلیل

 سید هرزوا تیموع «بولوا لرو یو لک

 هج رورسو هصرف كنب زن ورب . رد رامدآ لزوکو یربا

 .ردندنسهلج یرلدفراف تامالع یسلوا

 تردیرب ندیکسا یسهعطق هدنالربا -. ییایسقت

 یہج قرش لامشو لاش بول وا مسقنع هب ه طح

 «(زسنوم) یتمج یبغ بونجو بونج <( رتسلوا)

 برو بغ «( زتسنیل ) یتمح یونج قہشو قرش
 "هرادا . ردفورعم هلیعا (تخونوق) یند یمح لاش

 ۳۲ هدنالربا ,بویفل وا تیاعر هنایسش وب هدهریضاح

 ریزهج ور, رالایاوب .ردشفل وا میسقت هللایا ینعیهغلتنوق

 :رونلوا نایب
 یلاھا رتموایک عب رح تلایا

 ) هدنسەطخ رتيل (

 1۸ ۲ ۹۹ نیلبود

 VA ۸ ۸۱۵ هدکو ردعمتول
 ۸1/۳ ۳۳۰ سم

 ۷۱ ۳ ۱۷9۵ تیعسو

 >۰ ۹۰ :Nuk دروفغنو]

 ۷۲۸ ۱۹۵0 ۰ ینوقسعنیک

 ۷۲ ۸ ۱۷۹ قنوقسنک
 ۱۷/۰۵۹ ۱۹۳ هرادلیک

 10۰۸ ۸۹٥ وول راق
 ۷۳۵ ۷۹ TY‘ وولقیو

 ۱۲۳ ۷ ۳۹ دروقسکو

 ۹۹ ۰ or‘ ینک لیک

 ۱۳۷۹ ۰ ۱۹ ۷۳۹ رتسذيل اوج

 ( هدنسهطخ رتسلوا )

 ۰:۲۳ ۹ ۳۸۸: م رتنآ

 ۱3۷ ۳ »۹۲ هن وری
 ۱۹: ۷۹ ۳۰۷۸ یدن ودن ول

 fo »۰۳ ۸۰ لاغن ود

 At ۳ ۱۹۹ غانامرف

 E »۸ ۱۸۸۷ نا واق

 VF oY ۲۲۱۸۹  رتسلوا اعج

 ( هدنسهطخ تخونوف )

 ۷۹ 40¥ ۱9 مرتیل

 11۰ 100 Ao وغيلسا

 ۳:2۵ ۳۰ ۰۳ ۷ وام

 ۱۳۱/۰۵ ۲۳۹۹ نوءوقسور

 ۳۹۱۹۹۹ 1.۷ یا وااغ

 ۸۱۷ ۷ ۱۷۷۲۳ تخولوق اعج

 ) هدنسهطخ رتسنوم )

 O ۰ ۹-۳۱ هرالق
 AAS Tio رشاقعمیرا ربیت

 VV YF ۳۹۸۳ كي رول

 ES A1 یرک

 20۳۵/۸۰ ۱۷۳: قدوق

 ۱۱۳ ۳۰۵ ۱۸:۸ دروفراو

 ۱۳۳۳ ۰ ۲94 رتشنوم اعج

 0 10۹ 4۹ ۸: ۲۵۲ ۰ هدنالریاعمج
 هقیتسناتسا نانل وا ارجا هدنګ رات ۱۸۸۱ باسح و

 .ردشم هقاقرف قوح یر ندتقو وا «هد هسا هروک

 ید رلقلن ورابو هرلاضق سعی هرلقلن وراب رلقلت وق

 ۱ . ر ریمقنم هراهیحات

 زا یرارهش كوپ كنءدالربا سس. یراهبصق و رهش

 ۳۶۰۱۶۸ 4 ( نلبود ) نالوا یزکرم «بولوا

 «كم ریل و ۸۰ ۱۲ كقروق ۰۲۰۸ ۱۲۲ كتسافلب

 هدایز ندکیب رشیم رکی كدروفرتاو هللا یردنودن ول
 یسلاها هسیا تنی راهبصق راس .ردراو یسیلاها
 .ردهدنمهرا ۵۰۰۰ ها ۰۰

 ترد ۱9 الا کا یی هراذا لوصا
 هرات هرادا ر یسلاها «بولوا هدنسهرادا تحت

 . رد راشمامهلوا قفوم «هدراهسیا هدقمیلاج هغلوا لئان

 ویدخ ايو یعوع یلاورب نانلوا نییعت ندهردن ول رلن و

 «قرونل وا هرادا ندنفرط هرادا ساجر و نواعمر هللا

 ا E 2 تا دیق هاج راد رول كنەردنول

 و هد ۱۰۵ هنسراق ماوعو درو ۲۲ شغلوا
 نیلب ود یسهرادا نکرم .ردزیاح ینقح كه ردنوک

 «بودل وا میس 4 ود را ترد و . ردنلرېس



i 
  : 3و

 «قروق «تسافلب 2 را هج ور ی

 مرا و فرانس 3 23ا دارا بت
 ترابع نداعرمو راچ یدرد هدشب كتر و

 هن روا صوصطا لع . ردق وحكی ییاناویح پول وا

 كن هدنتمج ییا كنسارج یر نوناشو هدنرافرط -
 كني ربع یتلغاط

 هنقیتسناتسا یسهنس ۲۸۷۹ .ردقوح ید یرلیع

 . رد, دکیلسب نو وذو رویص قوح

 وا هنن «ریغیص هدایز ند ولم ۶ هدهدنالرا 7 3

 .یداراو زوموط هدایز ندنویلم رو «نویوق رادقم 3

 دل ک .ردقوح كب یاجارخا هطروع و عا هداس |

 «بوقیح قیلاب قوج كب هدنرالحاس ك رکو هدنزار ی

 دوی ندنفبدل وا یروک ندعم .روتلوا حارشا هل ]
 دز وب یسهیعانص تالومم هعلشاب .بویلوا یراهش ربا
 کشا را كنهدنالربا رس راع ت

 ینیدنلوا جارخا هیاروا ینالوصحم «بولوا هباهرتلکنا
 كنوراسو هسیعانص تالوعم ینیدلوا جاع ءیک ق

 كلامو ؛ردهد-ةفلوا لاخدا ندهرملکنا جد ی رک

 داوم نربک ههدنالرا هبیغوط ندبغوط ندهینجا "

 نالوایزکرم «بولوا لک یرباعمو قرط ا لا
 ربمد هنسهلج كنم رلعقوم لتیمها كنهطا یرپش ںیلب ود _

 هنیراربرب ینیرارېن هلب رال وک «یک ینیدل واط وب رم هلرالوب
 هدن ال ربا اذه عم .ردقوح كب یتدیرال ودح ندا طبر :

 اھ ندن رایدنک «بولوا رةق ی رکا كنسلاها

 . ردیرلت رورض ندا روب هن رجه یدارفاهج راکیپ زو
 هن وک ندنوک ہد سیا یرک اهد ںدہزیکنا قراع

 راد ییا .ردهد هاج هتن رک و ح الصا هربت

 كوي رزب هداولاغو قروق «تسافلب «بولوا ینونقلا

 یسهندش رو هینادتبا بتاکم قوچربو یتکم یدادعا
 راد ید

 هدنتح بودیا هیعض (نربا) یهدنالربا (نیلپ) خ رومو

 یهطآ و لمعیقو ؛رلشمربو تامولعم مص كل
 داب هلیعما (ایرییه) یرلخ روع امور «ه رکص نرتطبض ۱

 ودر شعا فاارعن د ناو دعقدل وا 9

 یرلخ روم یدالیم نرق ىج زوقطو یجزکس : : ی
Eهکنوح ؛ردرلشغا هیعس (ایوقسا) هاکو ایربیه  

 «بولوا ندنسیلاها هدنالربا لصانع رال و

4 

 ,یویفارغج مدق ناتو --. یسیعرا لاو

se 

 ۱ ندرلیلامور . ردم ولعم یرلفدل وا شمک هبایح وقسا دن

ARR 4 9 0 AS 

 ر یا

 روب نو یک رک
 كن هلحآ .یدردا 0 e امسا هنن رارکید یرب

 كداليم .ردضشلاف ندرلتق و وا ى

 هرلیلهدنال ربا سوپقسب رب هدنعسا (قیرتاد) هدنن رق

E, E.ندقلن ایتس رخ كنهد ال ربا  

 لومعم ندرلثاط ميسج یرات | هلاق ند رلنامز یک لوا

 مسقل ھه هطح 15

 یعشب

 ابق ضعب یک دبعمو رازم صوصح هراوید هکناصو
 ضرالا عو ندنرلنیغب ساطو قار وط «هلا هینبا

 نلید «ریبم»و «نلود» هدنحالطصا

 . رد رابع لند راقدنخ اط رب هلرل و ضعب ضرالا

 ءبولوا ندن رانا رنامز ییدمهدیا طیض كح را رلنوب

 یحزکس كدالیم . ردلکد طوبضمییدق ځرات كنه ریزج

 رکا كندطآ «هلموعه رایلهقراع اد هدنن رق یحزوقطو
 هلا هیلصا لاها لامر رورم كرهدبا طیض یلحاوس

 اوا كنیدالیم نرق یصنکیا نوا .ردرلشاوا ج رم
 یردب كن ویل ود روک لراش ولنامر ون و_لغنآ هدنطس

 فلزواح هبهدنالربا ندهرتلکنا هدننامزكن مه یجکیا

 هغعشراق هلا هیلصا لاها یددسرلشعا طبض یهطآ

 رب هج ربآ هلیتفض هکاح تلمو ناکداز «بویعا لرتت

 تخو ی

EESندتفو وا هدالیا . یدرلشعا  

 یسیلاها هلناعفد «بولاق هدنتل ا یبکح كنءرتلکتا یرب
 «ب ويمد هداعا یل رلقتسا «هدهسا کا لالتخا

 هزیلکنا «دنرزوا یرللالتخا نالوا عقاو هد ۸

 صوص# هنب رايد تکی تلو د

 تم ردن وک توعبع هنس وتنمل راب هردن ول هرلیلهدنال را

 :شمریو یتقح

 (Nouyelle Irlande -- يکي ۰

 New Hibernia) هج ریاکنا و ۱ هدد الرا

 .یدیضشما هظفام ی-هرادا تد اهم

 جد ییراهرادا ت راتحم هل هح و وو

 هنک یکی «بولوا ندن رلدطآ (ایسنالم) كرببک طيح رع

 رش لاش كنتسهطا هار کیو تكنسهرهبک هریرج

 ی وط هب قرش بونج ندیغ لاعت .
 ۳۵۰ ارش لوط «بولوا هطارب راطو نوزوا دتع

A NEES 
E VRLIN SRL 

 ردعقاو هلیشیف

 یقونح ضرع ۱ ٤
 درا قس لوط ۰ و

 IE ندنتسدطا 9 ی و بول وا مع

 نردنش هطآ هرو ولاه یکی الامشو هل زاغ و (ج روح

aa 
 یک



 ر یا

OEیمسا هدندنع رلیلرپ . ردهزمم ولیک عبرم ۷ ۳  

 رلغاط هرصرپ نانازوا هجنیوب یسیضارا . رد(هرابموت)
 فرط نع بونح كرلغاط و «بولوا ترابع ند

 1 5ا لئام مطس فرط قرش لاعشو كيد

 هزم ۲۰۰۰ «بولوا هدنتهج بودنج ىلع كسکوب
 .رد رمغآو لتوطر كى یساوه .ردراو یعافترا ردق

 قیصاب «یلکن ر ءایس یسیلاها . ردیلتدش ےل یراروغنا

 یکی «بولوا ىلجاص لیتف لیتفو نوزوا «ینور
 ممقنم هما وقا قوح رب .ررد ہاشم هنسرلاها كنهنیک

 نرونلو هده راح هدنروص یعاد هل رار رپ «بولوا
 ار قو لر بوسک یرزیسا یو
 شعب «بولوا یرلربخ ندتعارز «هدەس ررواشاپ

 كنهطآ بوبای قیاق عو رو «رارریدشیتب تالوصح
 ےرات ۱۱۱۲ ییحاس كنهطآ وب . رلربخالوط هنفارطا
 ین. دل وا هما هو ۷۶ «بونلوا ففکا هدنس درام

 مواعم هلیشال زونه یرافرط جا «هدهسیا شاسالک ۲
 یهدراوج واو هلیمسق رب كنهنیک یی اریخا . ردلکد
 هنسهرباد یناکلقسم كنایالآ ربارب هلرلهطآ تج وک راس
 : ردش وا لو

 | یزیکد هدنالرپا
Mer Irlande)و  

 Irish Sea) هحریلکنا

  EEریکدد رب هر یرهطآ هدن ال ربا هاب | هیناترب ۱

 ج روج تنس ًابونجو هلیزاغوب لاعش ًالاش «بولوا
 «هدلاح ښیدلوا شلربآ نر راطا E رع هاب زاغوب

 «هلیسیلامش مسق كنءزلکنا سفنو هلیسهطح لاغ فرش
 داش لس ی وفا ندتمس قرش لات
 ۳۲۰ یو ط هونج ندلامش .ردطاح هلا هدنالربا

 ES AAS یمطعا ضع دع ندقرشو

 كجوک چاقربو كوي یکیا هابرلعسا (یسلفن )و (نام)

 راغی صو رلایق قوجرب هدنلحاوس .ردیواح ییهطآ
 لح نررد ۳۳ دارا و یراق تن رکا توو

 «بولوا هدنسهرآ یسلغت | هلا نیلبود

 نرد اهد ندن و هسیا یزاغوب لامش .ردراو قع هدایز

 هاتر رک . ردلکد یعاشآ ندهربم ۲۸۰ یێ «بولوا

 وا یرهلکساو نايل قوح ر هدننهج هدیالرا و

 تسافلب «نیلبود «لو رول یرلک وی لا «بول

 یررحو دمو .یرلیتنفا ردو اسو رتساقنال هزت

 یراهنوطرف كوي هعفد ضمب «بوریک ندیونجو لام
 .رردا اعا ییرارب ر اتعب و «جاتا

 ۱ ندو زیم ۱9۰

Nen 

 | ںی كنغاجس رودرو هدنتالو هیوق | را

 ۲ - وا هیحات را قحم هنساض جافا هر ۱ ۰

 ه دنض رع هزنم ولیک ۱و لوط هزنم ولیک ۳ ه دنا «بول

 زوط یلیخ «بولوا لزوط ییوص هک «ردراو لوک ر

 ې دیک نده رق ۶ ٩۱ هیحات .رولوا جارخا

 این وسقاصکسا (ا11)

 «بواوا یدویعم رب ك رلبل

 O یایامرحرب سم هدنر ز وا یعاط (ع روبس رها)

 ماکعسا یهدننایو لکیهوب . یدنآ راو یلکیهر مت

 باش وا مده ندنف رط نالراش

 هدن رلخم ران EG «بولوا ند راز زع

 یفلنایتسرخ «هدنخ رات ۱۷۷و ؛شعوط هدیا وطان آ

 | لوسنیمرا

 نرا

 یسویقسب نول «بو دیک هبهسنارف هاب دصقم كا یشن

 هبدشید روت هال ترا ۲۹۲ .یدشلوا
 .ردراو یراتآ ضعب هدنناسل نانو قلعتم

 كا كناطس و نو رق )1rne15( ا
 وا ند رس ال وی ۱ نود در

 هداینالآ هدتباور رب هدنراخ را ۱۰۰۵ كدالیم بول

 ؛شعوط هدهیولوب ايو ناليم هروک هتاور ر رکیدو
 یللعم یوقح هدنوتفلاراد هیولو تقو لیخو

 ات ۱۱۳۰و ؛شقار را ضم هدف و «بودیا

 ۱ . ردشعآ تافو هد رلح ر

 9 مور هینیط:ط_سق N ۱ اا

 لەن ا لصا نع «بول وا ندن راه ر 1

 ۔قوف :هدلاح ینیدل وا بوسنم هنایلءاف رب یداع .یدیا

 ۷۱۹ تندنه دل وا هکلام هن واکذ و نسح ر هداعل |

 وقو ؛شفلوا ج وز ندنفرط نو ید رد هدنح را

 یرکص ندقدنازق ذوفنو مکح رب كوپ هنرزوا یسهح

 یس هیصو كنيطنطسف ىج آ یلغوا .هدنناف و كنحوز

 رب «بودنا روسما هرادا هنالداعو هنالقاعو ؛شلوا

 شاد هب وڌ یش راق هل رکسع كاش لا نوراه تق ولیخ

 یحص نالوا فیلک «بولوا بولغم تیاهن هدهسیا

 . سلحم رب هدقیزا هد ۷۸۷ .یدی شلوا روبحم هلوبف

 دیدح و هداعا یتئدابع كرلت «بودا دقع ییاحور

 ۱۱ اصاو هدشنر نس لضوا.هد ۰
 یا ۱۵ ءهددسا شفا سح ه هعلق رب یسیدنک

 ردشعا

EEمآ هنيا یتموکح روما «بوقیح نداروا  

 2 تکرخ رپ یک كمج ليم هنن از وک تنلقواو



 .ادهح و یی رق اتو قمراو هنانراش .ردشفا | 7

 .هنن رخ «هددسیا شفل و هدنششت تر هلغوا ك 137

 هجرت هبحاص لک ا طب. ص قع (روفکی) یراد

 ثیلیا «نوحا كمني هداروا «قرەنلوا ي هی الدم <

 .رد-شا تافو هد ۸۰۳و ؛شلوا روبجم هککو "

 یرهزبع یو رلمور نارپ هلیسهلماعم نالوا هنلغوا

 یتسیط روب هدن ۳ كسوتسغآ بود لاخدا هنسهرمز

 یرهزبعرب رکید كرلمور هلمسا و - . ژردیا ارحا
 ۳۰ ؛ ددالیم «بولوا یلکینالس هک «ردرا 8

 نوک اه .ردشفلوا لعق هد را 8
 .رولواارخآ 8

 ۱ ۱ اوقورا ۱
 نکاس هدنتهج هدانق لیٹر وج قروبون كن هدقجم كلا

 اقنس هغاد و وا ادیوا یقواهوم ران وب .رلیدیآ ۱

 لتوق كب «بولوا مسقنم هبهبعش ۵ هلبرامسا هغوپاقو
 ۱۷۰۰۰ ق درک ینر گو یا 8

 . زردهدن دار یک 8
 هم وی نادک دا طالتحا هل رلیلاد ور وآ ؛نکیا موق د

 شیرهیناذ لئاضف ' ءهللوا التبم ا
 هدعدو ا هل. و . رد راشم وط زو هضارقنا

 «نوج راک دنا ید رایه راریلکتایش راق هتسیل اها هعقجكلام 1

eدارد «قر هنل وا قیبصت ندنف رط یتموکح  

 .ردهدةملازآ هن وک ن یر 3

 كنهسنارفو هدن اهشكناين سا (1۳۳) 1

 وک ) 7 رق یدودح ی ونحبع نورا ۱ 3

 یسلاها ۰۰ «بولوا هبصق رب هدتتلایا (اوگ

 یسیط روب

 لاها ییامش یاش مآ (1۳000015)

 «ب و) وا م و كویرپ ندنس هیلصا

 قداصو زا ونایهم « روسح

 «بودا باغ

 یعدق مما «بولوا هللق ندننامز كرلیلامور .ردراو "

 . رد (اییوریا) -
(Irving) ۱ 0 ۳ : 

 كن هعخ كلام اشمآ

CC 3 ۰ندرلیدا روشم كا  

VATردشغوط هدقرو و هدنخش راد . 

 . ریدیا یلایچ وق ا

 «بولوا

 لصا 3 كلر رح هرادنرع ضعب

 لاح هجرت هدنروص لصفم كبمولوق فوت برق و
 .ردشم زاب یفشک تروص یا 8

 «یراهیاکح+ارطا» و ین رات یطبض ندنفرط رالویناپسا

 و

۱۱:۷ 

 سو اقام .یدیشلوا | ن

 اا لثق یدر اودا |
 یراثاتک یالعاف هباکح قوحر «هرکص :E رتا

OT 

 ر یا

 ضعب ربتعم كب راد هنلاوحا ۵ رلیلاشمآ هل ریاکناو

 ك یاریوصت و روم تیاغ یسهدافا .ردشم زای رلپاتک

 .ردشعا تافو هد۱۸ 6٩ .ردلزوک

 .وق (رآ) كنايح وقسا (1۳۲106) | „.
 7 ۰ 3 هثن و ربا
 هرم ولیک ۱۸ كن رپش راو هدنغلس 0

 هبصذ 33 یکسا هدنللحاس یرفروک (هدیلق) یدنل ام

 صوصح هنلاعا ٠ نافسو یسلاها Ves بول وا

 . رد راو یرلهاکتسد

 سوق واما يدق نانو ۳ کرا

(EEL eرلی اب وب یکسا بول وا كعد  

 E تنب مشم صوص)!العو كنهباا هدب ریطاتسا

 عز ییاریاحم هطساو ك (نوو ) نالوا یسهج
 .ید رونلوا

 ا ا ۳ ۱ سنراا
 منا لجتسم هدندنع ناب و نویفارغح

 ردمع دو

 ۔ارغح هاشم كنهسنا رف (1۲۲۱۵5) ا

 A را VINEE ندننوف ] مس

 هسنا رف . ردشغ |تاغو هد 6 1و «شعوطهدایلس رام

 راد هنفو «بولوا ندنراسسوم ی

 ن خب روا رک LES و رب

 نادناخ اوروآ هلم »اوب (1:206110) | هلا ا

 نیداف قوجر

 دن هیقا رغح تیعج

 ب وسن دن ۳

 :رونل وا 56 ف هج ور ی ره روهشم دا «بون)ل و

 هسنارف «بول وایس هنعلا رق هزنلکنا . هل ازبایلهسارف

 -رلیه جی راد ۱۲۹۲ .یدا یربق ل(لب بیلف) ییارق

 یجکیا یا

 «ندنتکیدمنیک هلی هح وقو ؛شدراو هە( د را ودا )

 (لف لراس) یردار 1 ۰

 س ھڪ وا ىل غوا ۳ 0 .هلطاقسا ندراد-دا عقوم

 یسهیصو یسدنخ «كرهدیا سالحا ید رآ ودا

 رق ا هد ۱ ۸ «بوعغوط ه دیس د

 یتسیدنک يع د راب كل

 یجکیا ( را روم رحور )

 لغ وا U ك

 سدح هزئساتم رب ىسەدلاوو «مادعا

 یرح ور موق

 اص ¢ هلکعا

 تاقو هدار وا نو ندتیس وب تالهتس ۲۸ هجر

 .ردشعا ۱

 یرق كتر ندن رلهق ود ه رب واب ّ هازال رب واب جڪ

 ه-سنا رو هد۱ ٩۳۸و E, NNN «بولوا ۱

 هتع لراش هد ۱۳۹۲ بوراو هلراش ی 1 یلارق | هدایاسا .ردشعا فیلأت ید, باتک رب رکید هما 8



 و یا

 .رو هلیسهقود نایلروا یردار كلارق .هلکم ربتک

 كتاصو تشیه رب یرلفقدنلو لخاد كنسهقود هي وغ

 هدنب كهقود یا وو ؛شمک هننسایر

 هددعورشم ریغتایسانم هلیسب رنک هدنعوقو هصاحمو

 شخ ما رثلا سهقود نایلروا نالوا یوم ینیدنل وب

 هلاتاق «هرکض ندنلتف ندنف رط یمقد كن و .هددسیا

 یج د یغوا یک دن رزوآ یلتق كنوب و ؛شع رب

 هزالکنا یهسنارف «بوقارب مور ندناربم یلراش
 ذوش هدعب «یدیشعا ماست a یزاه یجشب یارف

 قدهلوا رهظم هنرقم كموع بودا بلاغ یتیمهاو
 . ردشعا تاقو هدا ۶ ۹۵

 ااپسا .هلازیا كيلوتف هلرکید مانو یهلاتشق سس

 یزیق كنار یچکیا یلارق هلاتشق «بولوا یسهچلارق
 ارا هد۱6 1٩ «بوغوط هدنعرا ۱۵۰ .یدا

 یردارب «هد۱5۷ ٤و ؛شمراو هدناسدرف یلارق نوغ

 «دلبصغ نقح كد هناز دن رزوآ یافو كن ربه ید رد

 هلساوتع (دادنمرههتناس)و:؛شخا سولح هتک هلاتشف
 نویسریکنا ءریارب هلا لیکشت یسودرا نيبصعتمرب

 «كرهربو توق اهد تاقر رهن هب اراک تنعلم تیعج
 ید یرارب نالوا شلاق هدنلا كمالسا لها هدایاپسا

 هلدن اندرف یبوز هد۱6۹۲ «بوشیقلاف هکقا طبض

 تموکح ندایناپسا «هبا الیئسا ید ییهطانیغ رارب

 یایاپسا نوش هلهحوو .ردشعا عفر ییهیمالسا

 ا هلی ور «مرص ندکدتا یک

 نفتی ره مک امر رو رولغا سول هک

 قوچ رب هایاپسا .بودا فشک ییاقمآ بمولوق
 .یدیشع ادا زن یرلتنکمو توق فلغمریدنا رو تاکلتسم

 دیصعتم كب هده سدا نیداقرب هربدم و هلقاع هلبازبا

 هدنکرح هحزستجم یشراق همالتسا لها بول وا

 اغوا

 «هلفلوا شمربدلیج یریقربرکیدو «شما تانویربقرب
 .ردشقا تافو ندنردک هدنخ را ۱۵ ۰ 6

 هاب ابیلف یچکیایلارق ایناپسا

 رب «بوناغوا ههیابر تلادع «ندنغیدنل و

 . با زبایایرتسوآ س
 یجج وا ندنرالارقهسنارف و یربق ۵(تباربلا) یهسنارف

 یتسیدنک یرد هدننافو كنسیباد .یدنا ینکپ كنیربه

 وات فوم هدا شف الا دن هلا

 یجکیا یروطاربعا ایزتسوآ هد ۱۵۹۸ «بویم
 قدلوا زامحو «جیوزت «(ترمل آ)ییغ وا ك(نایلیيسقام)
 هلازبا .یدیبشغا اطعا ی(هتنوق هشنارف) ها كنت

۱۱:۸ 

Ek: 
 كتر رب یلموک «هلکمروسس 44م جوا ہرا و

 شلا صوصح |

  «بودیک هغمریدصاب یننایصع كکنلف ربارب هلیسهجوق

 شا زد یکم همر دشیک د رشا ج رک اا طررضص

 هکنروب بول وا روش یفیدلوا
 ندننافو كنسهحوق .ردشلریو یمات «یکنر ها زبا»

 كتکلم و «بولاق هدنتموکح سأر كکلف ءهرکص

 تافو هد۱۱۳۳و ؛شلوا عنام هنلوم هشرومج
 . ردشغا

 ندنربارج ریبک طیحم رح (15010110) | 4از |
 «بواو یرب كنبرلهطآ (نومولاس) ] اوا 1 2

 ندر لامش EAE لوح ضرع ۸ ها ۳

 قلغاط یسیضارا .رول وا دم یغوط هب قرش بوح

 نالوا هدنسیقرش بونج «بولوا روتس هلرانامرواو
 ۔ارطا E هزنم ۱۱۸۹ یلحم عفتم كا

 دعا سه 1 رپ هل راهطآ كح وک نالوا هدند

ONEییاکلمسم ا (ریخا .ود رتمولیک مدرم جلسه  

 دا لحاد ا

 -رلماسر روهشم كن هسنا رف (Isabey) ۱ ییارا

eSهد ( یسنان) هد ۱۷ ۶ «بول وا ندن  

 هدنعا ونا لیدر . ردشخا تاف و هد۱۸ ۵ ۵ و «شوط

 ی” ویعطس

 یر  و مسر هنن رزوا هنیه صوص)ایلعو

 .یدنا راو

 ا هاد ر واد(1381 و 136۲) ربا د وخلا ۰
 لو رب هدن راوج (خوریسا) < رد ره 3

 هر هن وا ‹«كرەك ندنحا دامین وم) «ه رکص ناک دعا

 .ردهدنل وط هر ولیک ۳/۰۰ یسارج .رول وا بصنم

 2 >< ریز هد اس ۳ بدل اور وم 3 اد ات )
 اضقو قاحس تو رخ كتتالو لعو 7

 هب 4ط الم ندن و رخ بول وا دیصو كح وکر و دنس

 «قرەلوا هدنرانک خاص كنارفو هدنرزوآ هداج ندیک

 المو هدنسویونج برغ هرتمولیک ۵۰ ایرقت كنویرخ
 كنا رف هدن دس راق رده دنفس هره وایک ۳۰ تكنهیط

 .ردد وح وم د رق رب دل رسا (تور) هدن رانک رب وا

 یہا ربخ هدنراداقنعا درلیاربا یکسا ۱ لا
 مولا . یدیا یدض كنم رها بول وا

 : درا
Z7یزاربش بس ,یدنآلنوزف «تول وا ۱ ی  

 «زدراو ید یدزبا ر

 ۰ ندنسارعش ناربا ( تیرش دم )



 «هنايرج یرغوط هیون
 هتغام ربا ( هبلا ) هرکص ندکد_ تا عطق هر

 1 .تعحام هد هنسه دام « را زبا» ] -س . رول وا

 هدنتببح قرش بون> كن هسنار 9 ۳ هرزا

 2 رهدا نایرج یرغوط هبونح برع ندیلاعم قرش

 هتغامربا (هنور) ندنلحاس خاص هلا لوخد هتل
 رد هرم واک ۳۰ 2 یسا رم زولك و

 دب رو و قارد َ نبت روا و ٤ و۲ :یرادجاشاب |

 یا یونح قرش كنهسنارف (15616) ۱ ی ا

 د رېن نچ ند نجا «بولوا نوب
 ونتج )و ۰( ليما ۱

 ندنتمح قرش بونج ۲( همورد ) ندنتبح نیر

 دود هل رلتلایا (آفواس) ید ورک «(پلآ یراق و) ۱

 زممولیک حرم ۹ ینهیعطس هحاس . ردطامو

 یسیضارا .ردراو یسیاها ۰۸۱۲۸۰ «بولوا

 قارد «هور «هرزنا تولوا قلنابرواو ی

 دیشب ینالوصحم .رولوا قس هلیرارېن هشنامورو
 .ردن رابعندرب ونک و توا «ه ر٧س هلادعوتتم تابوبح "

 یک زوموط سا «تآ یک نویوق «ریفیص
 نوشروق «ریمد . ردق وح یرلکح وب كراو یناناویح

 ۔اجوسنم لوبو كپاو یرلندعم یچلآو مرم «شم ۳1
 ا دغا «تناغ لهصاو رازب عاونا هلی

 .ردروپشم یربنیب عون ییارب .ردراو یرهشربغ

 «نییودروت هلونرع :تلایاوب .ردکلشیا لیخ یتراخ

 ؛بولوا مسقنم هباضق ٤ هلیرلسا هنایوو نیلسرام تنس
 . ردلماش ی هب دلب راد ه ۵۸و هیحا 6 1

 | ید ۷

 ۳۲۰۰ بولوا هبصقر هدن رق یدودح یبا مور

 هد راوح و یماسیلک رپ «یدجسو عماج ۷ «یبیلاها

 . رد راو یرانام روا كوي

 (راعاوهسقاص)هداین الآ 9
4 

 كن هيف وصهدن اتس راغلب )٩1211122(

 بول وا هبیصق 5 هدنغل هق ود كوي

 . ردیزک ماضق یدمشو «ی دیا یزکم ثالسنرپرب هلیقو

۳ : ۳ ۸ ۳۹ 

Uلامش هک درب رب هدناتسېج (150۲) ۱  

 هل اعب هدنکلایا اوواس رک هر و

 نال وا یک كتابا وو «ررک هكايا نالوا یبانمه

 | (مورد) «هرکص ندکدک ندنحا یرهش ( هلوتغ)
 دک ےک یکسا كل هق | :

 | تی

 . ردعماج یییاها ۵۰۰٩ و عقا و هدنسس ع

5 2 ۱ 5 
۰ ۰ 

 ۱ قرشو د۵ ریش ۳ م ولک ۷ ۰
ede 

N 

7 3 1 7 3 3 9 

Eطی  E FRE1  

 ز یا ۱:۹ و ی

 E ( هسن ) و ہد رع E ۷" ك( راعاو )

 عاونا < یتیلاها ۰ بولوا مقاو هدن رز وا

 هنیرلسنرپ کسا «یرلهشیراف ایو و یخ «تاجوسنم

 روشهلیمسا (غروراو) هدنراوجو ییارسرب صوصحم
 ۰ رد راو یسهعلق رب

)Eisenberg) | ۰ ۰هسقاص) «هدایالآ  

 كخروبتل آوهدنفلهفود (غروبنلآ ] 7
 «بوا وا هبصق ۳ NO و هدنن رع :زنمولیک ۳٤

 ود . ردراو یسهقىراق هي وسق اص و یسیلاها 0.۰

 كناتس راج (ESRB) ۶۰ ا
 نالو هدنتهج برغ كنه وط ۱ 0

 انا هلاسو عرب سم و غعروبدوا بول وا ندنالایا

 هل راهطخ ایربتساو ینلهقودیژرآ ایرم_س واو باب رلتل

 هزنم ولک ۸6 یضرعو ۱6 لوط .ردطاحمو دودحم

 ءدروک وک مدو یسلاها ۰

 رب .ردراو یرلوص ندعم هاتررلت دعم و و

 (رکنآ مآ ی ات ) یکم «هدهنسیا یی مف دلیعس | ك دیر 5

 هر درس صو

 ا

allkl (Isenbourg) ([ ۰ . ۶ | غروبنزا Teو  
 قلتوف 7 یا دتعن دق ود وی ا

 Ak . ردعقا و هدنحا تكنغل هق ود (لار وکلا

 . رد (نکتیدوب) یسهبصق هچلُشاب .ردراو یسیلاها
 رد . . ردشغلشا لزوک هد دسا قلغاط یسضا را

 نر E ۳9۹ ع روم زیا حس . ردق وح ییدعم

 , رریسقنم هن هیعس جاق رب «بولوا قاب یر ندندالیم

 ور 0 داوا 4 دات را 0 دیو رب
 عقاو هدنمس یک هدنتهح ب ىع كن هن +

 (اعل) بول وا هیص 2 کیس هدنتلابا (عروبدوا)

 لاش هزم ولیک ۲۰ ك (عروبدوا)و هد رزوا یرېن
 هیصق ول

 هدنفرصت ریز كنيرلست رپ (یزاهرتسا) ریارب هل راراو

 یدنس هطخاید رابمول كنايلاتبا (1560) ۳ 1
 رب هدنسهرآ یرلتلایا هماغرب هلا اشرب

 :ردهرتهولیک ۳ یضعو ۲۲ لوط ؛بوتلوا لوک
 رب نالوا عماج یلاها ۲۰۰۰ بولوا مق ةاو هدن راک

 . رداعس هلیسا كیهرق |



 س یا

 س زبا

ارق و راه) هل ا(سوروه)و یسهحو زویسه ریشه
 ذ(ت

 هننداقتعا كءدق نویرصع .یدرونلوا عز یسهدلاو

 هدرصع راز ور دار تدم لاک ( سیزپا ) هروک

 سربزواو یه را یغارز «نورونس تنطلس

 ندنفرط ( نوفی ) یردارپ هدد دوغ ندنناحوتف دنه

 یسهدناموسق كس وروه لغوا س زا ‹4غغل وا لتف

 ویعم و . ردشآ ربیک هنسهرص ها هدنناف و .یدیشعا

 ۸ تیمسا ( ول و ینیدا وا هبانک ندستعیبطو رق كەد

 دع یمسج لاثت ترا یتد كکنبارب ناشلوا سیدقت
 هدنشاب هاکو یلزون و یشاب هاکی و . ردن ونظم یمیدنلوا

 هدننروص نیداقرب رریو هم هفجوح ربو رانوط هرکرپ
 یرلبهار صوصحم كنندابع . یدرردا ر وصت

 .یدبا راو یرلنیآ بیرغ بیرغو

 ( نوزامآ ) ,دیونج یاشمآ ( 16 ) ۱ اسا
 «بولوا رم رب ندرت عبا تكنغام را

 ی بونح اب هد( ساقا )وفا هدومارا )

 هزم ولیک ۱۰۰۰ ًابرقن یسارجم .ردیا نایرج یرغوط
 . ردهدنل وط

 e رد اس نا
 یسهبصق رب كن ورپ ((2-۸6۲0۳۲۳0۰6 ب

 و وک هزمواک ۲۵۰ كناا) «بولوا

 كتلایا نالوا تاع .ردعماج ییلاها ۰۰۰۰و عقا و

 قاب وقو بارشو ین قلعتم هما ردن زک

 .ردراو ینالوصح

 ۶ ) ایرکذ و
 یس ریشه ك(هنح)و

 یسدحوز ۵ (

 ترمودح یعب

 .ردیسهریت 2( ع) میرم

 2 ه(ع)

A 8€(13۵20-1 ) 1 ا وایت 10 دنیطنطسق 
 «بولوا ندنراروطاربءا مور

 ندنف رط(ننم و قب ورد 1 ( هدنسیدالیم ګران ۱ ۱۸ 0

 روک ذ. ندنف رط لاها «نکیا هرزوا قفلوا مادعا

 تهافس .یدیشفلوا داسعقا هتخ هتیرب كروطاریما
 ی رف كقلخ A ہہ ی

 ا ند فرط سک 1) یردارب هد ۱ ۱ ۵ ٩

 «بودا باح رادتا مدعو

۱۹۰ 
(Isis)لها.د ۳ .یدیشلکح ليم هم راز وک «قرهنلوا ۱ ه_یلشا ك رب مصم یکسا  

 ا

 یآ٦ «هد هسی شل هقیح هد رارکت هلی« د راب كبيلص

 لتقو طاقسا ندنفرط ساقود سیسکلآ هرکص

 ۱ ۰ ردشش وا

 های اهم ور مویلا (هعقاسیا د وخای) یجقاسا

 ه دن سطح هە و نانل و عبا

 هزنم وایک ۰ تنی وط یرهلوا هدننیع لح اس كنه وط و ۱

 نارا ۰ رددبصف 7 مکس عفاو هدنسیل امت بر |

EENهرلتیکسا رایدنفسا ینعی (سوراد) ندنم د نارادکح | بواغم ی وقس ‹كرەدىا 0 9 ليک  

 یش راق هرلیاروت ی

 ..یدیشمروق یریوکرب هدنرزوا كنه وط

 ;Isaac Comnene وب

 ۱ ربع آمور E e قاسا
 : هل یی ۱ لاو و «تولوا ندب لروط
 یک قحاو ؛شش وا سالحا هت دا ۷

 عارف هرعص هنس ییا «ندنغیداوا ردتقمریغو كش وک

 71 «ك رودا

 هدعق وم و هل را راع نالوا

 هزنسانع رو ؛شقارب هساقود نیطنطف یت

 .ردشعا تافو هداروا هد۱۰ ۱۱ «بولیکح

 ناو یکتا :كتن ره هئوط را
 . ردیم دق مسا لیعتسم هدننافیلأت

 كن هن و-ط 115 ۰

 هم تو یر ی سلوورتسا
 او هک 0 گام ق شر شقلوپ هدنلحاس
 «هدهسیا شل وا نظیتیدل وا یرب ند راذیصق نم رخهرق

 اهد یسشوا یسهلکسا (هجنروب ( عفاو هدلامش اهد

 . ردلقم

 «بول وا ندننالاپا ایزیسوآ (130۲10) ۱ ۳9

 دیردآو هدنسبغ بونج كلود ود 7
 هنحا لریکد روک ذم «قرلوا عقاو هدناحاس قی

 «دلغل وا ترابع ندهربزح هب رب لکشلاثلثم شازوا

 هباتس را ید افسش دل رثلابا لوي راقو هتسپ رب الاش
 ۱ لشنلاوا اب رمسسا .رددودح لا .داورح عبا

 «بولوا هزم واک مرم 6 یس هيحطس هحاسم

 هدنهسا (ونیسدب) BI دراو یسلاها ۳

 لایت برع لروک دم درر هش . رد هبوقر كحوس

 قاطرب هدنتېج ییونج قرش «یزفروک هتسیرب هدنتربح
 یواح یرهطا

 ۳۲ كتتلود ناتسراجمو ایزسوآ ید هدنلحاس یرغ

 تونحو «یزفروک ( ور راق ) نالوا

 | یساوه .روټل و یس رح ناهل (هلو) نالوا یتهاس



7A کر 2 دف 
ES 

 س ی ۳۹ 3

 | هج

 ندهو مو لاب «یعای نوت ز بارش * نالو 3

 یرلن دعم صو روموک .رد زآ یاهو حس ِ

 هنفصن و والسا یسهدایز ندنفصا كنسيلاها .ردقوچ
 ۰ ۰ قجایرلنالآ «بولوا نایلاتا یرادقم بیرق
 رس ءو راب وشودر هلو :تلایا.ردردق

 . ردب واح ییهیحات حج وا کیا اضقره «بولوا

 هی راهطا نیسول و وسرک ءایلو نالوب هدنجما یزفروک
 و ر راق

 .راردعیات

 قرشو ییرغ هدربارحهلمسا و (15561) ۱

 .ردراورم ییارونل وا قیرش هاب رلتفص 9

 هدنراوح ناست «پبولوا هدنلایا نارهو برع سسا

 دلیمسا ( نويلا یداو ) «هلناعبن ندن رغاط لیعاعسا تب
 هنب رم ( هنفا ) هرکص ندکدتیا اورا یداورب لزوک

 د. ردردق هزتمولیک ۱۲۰ سارع روا

 كن رش ریز و هدتلایآ ریازج سفت هسا یک
 رب «هلناعب ند راغاط کهدنسهیونج تېچ
 «قرەقآ یرعوط هقرش لامت ندنما درازاعوب

 ىراس قوچ رب نیا ندراغاط یهدنلوصو و
 ندنایرح رب یلقیشال وط كلهرم ولک ۰ «قرهلآ

 . رول وا تصنع هریکد >

 كات زاغ (Isker) رقسبا را کسی

 دودح «بولوا ند كوي كا

 لاشو لاعش .هلاع ندنغاط (ولیر) :E دنا

 نرد اط

 ۔هیقرش تہج كندفوصو وقاص «قردقآ هر
 «بونودیغوط هقرش لاش «هرکص ندکدعن £
 ۳۰۰ تیابنو «ربلآ رایاچ قاطرب ندلوصو عاص
 . زولوا بصنم ه هنوط مرکص ندنابرج 8
 . رد(0۳2505) سود وا یعدق 1

 یرفروک یون كنابلاتا (15012) ۱ اکسآ 8
 :بولوا یسهطآ ر عق او هدنعآ ) 1

 ۲ ۰۰۰ یسلاهاو هرمولک ۳۵ یسرت ,اد طیح

 «یرهویمو بارش روهشم «یرلناهل لزوک . ردیش 

 یرهجابافو یرلندعم یزوط ایق ؛دروکوک 8
 یناکریر شعوس هدنعسا (وئم وا) هدنسه روا دراز

 هدنخ را ۱۳۰۳ یردلوا هعفد كوص هک «ردراو

4 
01 

۱۱۱ 

 «بولوا ی ی هیصق ایکسا ۱ . رد رادلوصحو ته یهیضارا «بوا و

 | مقنم هیاضق ۷ هیرلعما نیسولو هقسولوو «ونیسیپ

 | هتلایاو یخدهطآ كج وکچ اق رپ عقاو هدنفارطا كرلن وب

 س یا
 . رد راو یسیلاها ۰

 دل روکا تاع یساوه |

 وب رہن ییا هدکنلک ھلمسا و (15561) ۱ لسا

 لسیا» یتعی (لسیا رووا) یر, «بونل ۶
 دی « ریز لسیا» یی (لسیا ردین) یرکیدو الا
 کیو یکسا هدنتلایا (نیر) كنهیسورپ یسیجرب . رول وا
 هکناق «.بولوا لصاح ندنعاقحا كن رایاچ لسیا

 * ردنا اورا ی جتلایا (لسا رووا) فا لوحد ۹۰و

 هنب زفر وک (هزرد وز) یرکص ندنایرح تله زنم ولیک

 ندنحما تن رارهش (رنود)و (رفوز) .رولوا بصنم
 . ردنا طالتخا هللودح هلیغام ربا نرو رک

 (تخرتوا) «بولوا لوق رب كنیربن (كل) یسیجکیا
 .دوا) قره ربآ ند رهن روکذم هدنتهج بونج كنتلایا
 يونج «هلرورم ندنحا كن راهبصق (هدوغ)و (رتاو

 ما مدنف رط متس وا اتو وه
 .رولیک ود هنغامربا (هز

 a هج ریلکنا و (Islande دنالسا

 بے كیادوروا «یرب زو» یتعی /
 ءقرلوا هدنسهرآ اشمآ هلا هعطق وب و هدنسیلاعت

 هدنعاقجا لع كنيلامش طیحم رع هللا یسالطا طیحم رح

 ۳۰۰ كنلحانس E ورغ) ب ولوا هطا وی وب

 ۔ولیک ۸۳۰ كنايح وقسا «هدنسیقرش بونج هزنمولیک

 هرم ولیک ۰

 هیاشمآ هدایز ندای وروآ اعقوم «دلغلوا عقاو هدنبع

 ا وروآ یرب ندهنوا :هددس رلک مزال یوا بوسنم

ONESهلا  

BETE ۷۷۰ VILE O 

 لامس بطق یسدیلاش لحاوس «بول وا دع ا

۰69 

 سس

 دی كحورو و هفت لاش هرې

 .ردهدقغلوأ دع بوم ا

 یسهیعطةحاسم .ر ودنا ساعت هتسهرباد

 اب وروآ ند هینانرب كوي «بولوا هرتهولیک عیرم
 کلا ید

 ی یسیضارا . 93 لاها ۷ ۲ 4 ع ۵

 ةنمزا «هغلوا ندهیاک رب یضارا هرزوا تیمو_ع

 ناشفا ا كناکرب هاو RED ند هیحم رات

 ج

 اح ینیدل وا یسهطآ ےسج 11 كنس هعط8

 لاو یروهشم كا 2 رلد وب . ردم ولعم ینیدل وا

 هف ولق ) هل رکید مانو (دنناو) نال وا برق هنلح او س

 یعاد دک ‹رديلح (لوقو

 عقم لا كنهریزج نوتبو كوب «بولوا رب رب عساو

 ر ون سه هل راّو هدنروص



 ر

 س یا
 ؛ردیغاط (لوقوب افروا)نالوا بیرق هلحاس هدیسورذ
 لامش ندلحم روکذم .ردراو یعافترا هرم ۱۹۵۹ هک

 رو دیا طاطا تاک یعطس كن هطآ یرغوط هغو

 قوحرب نالوا یرلعافترا هدایز ندهژم» ۱۰۰۰ یددس

 لحاوس صوص العو رنازوا ردق هرازحاس رلغاط

 یسیرثک | كرلنورب نالوا قوح كب هده غو هیلاش

 رب ك وب نالوا هدنلکش هزایلب هدنسلاعش برع یاهتنمو

 .ردنراع ندراغاط كدو كسکو یسریزح هبش

 كراراق یدمسم «ریارب لیتی رق ردقوا هیلامش بطق
 هدایز ندهزنم ۱۰۰۰ هدر ضعبو ۸۰۰ یدودح

 ۰۰ یراعافت را ؛بولوا

 رلغاط تسک و .ریرا یراق ن را كنب راغاط قوحرب

 لصاح رارمن لویو رااوک قوچرپ ندنسهم را كني راراق
 یرکیدولاش یرب «بولوا یسهلام ییا كندطآ «رولوا

 روکذم یرلکویپ كا كنيرارهن .ردیسلام ییرغ بونج
 لاش یرلضم «هلاعب ندن رلکتا كني رلغاط (هنناو)

 بونج .ردیا نایرج یغوط هبییرع بونج یرلضب و
 -روی) یغامریا كو كا كنمطآ نوتبو كنسهلام نر

 نوت شا ندی رلکتا ع كرلغاط روکذم 5 داش

 «قردشالوط ینیرلکتا كن اکر (الکه) یلعح یروص

 هرکد .هرکص ندکدتیا لیکشت هلالش كوي رب هداروا

 قوح رب هنی هدنس هپ ع تهج كنو .رولوا بصنم
 امرا (هسوفلوا) نالوا لصاح ندنعاقجا را ره

 یرهجاشاب لر رب یکهدنسدللام لاش .رولوا بصنم

 یربو (عال) یر, «(هسلوقو) یسیکیا «بولوا ترد
 نزع ندرلن وب .راردف و رعم هل رلمسا (یدنایفلاکسا) هد

 «بوسلوا یر نوزوا كا كنهدنالسبا هسل وقو

 رب روہش نالوا اقرا هزنم ۱۰ هلیما (سوفید)

 یر برع یراک و لا كنبرالوک . رد راو ےل لالش

 (لاویم) کیف دن هتهج لا هلا ( هلاو اند ) یک هدنتهح

 . ردب رااوک

 | -یع «بولوا عالم ةبسن هنهلقاو ضرع یساوه

 ناک ندنزفروک هقیسکم یتهج ییرغ بونج صوصخلا
 اذه عم . ردلدتعم هګدلوا هل ربات كنیتنقا قاسجص

 E O E ندلاش
 كب اوه «ندنغيدلوا یربأت ید تتشفا یو ور ر

 .دهرارطلا سایقم هدنوکرپ هعفد ضعب .ندلوعتلا عیرس

 تیا ترارح نیزای .روایروک قرف هج رد یتلآ شب
N4یا لد رفص نیشقو «راقیح ردد ههح رد  

 نالوا رواد یهربم ۰

 نا 1 0 1۳ ۱ ۱۱۰۲

 ۱۳ :o تیابت
 ٠ یتشهد كفرق رد ربع ندآ ییا رپ یزاپ «بول

 «بولوا ینلنوزوا لرلدهک هدایز ندقوت وص ناربترآ
 . یکرب یورع هلیعولط كشن وک هدن له روا كشيق هله

 یاش رف ناک ندتهج دنالنورغ زکلای .رولوا
 دل کو نړي ام روب را . ردنا لیدعت ا كنهمک

 «بودا ادیب كنر رب یزمربق رلغاط یلراق ندشنوک

 ر اتا نیا

 .ردیبک قوب یرلجافآو یرلنامروا «بولوا قوح
 راج اغآضعب یکی اوقو دوکس هده ونج لحاوس زکلای

 فالوبو هبرآ .راریلاق هدنلاح هج وج هد ران وب ؛بوشیتب
 - رادم كنيلاها لصا «بوشبتب تابوبح یزج كب یک

 ع و رب نالوا لصاح هدنرزوا كرلایق .ردسنات یتشیعم

 كرهوودو قرهوروف ینیرلکیکو تا كغيلاب هللا م

 . ع و رب صوص۶ هنرلیدنک ندنوا یرلک دتا لاصعتسا

 «بولوا قوح ی نوقو ا لاا ید تکا
 (ردهدایز یرلتوق «هدهسیا كح وک كب ییوب كنب رلتآ

 رب نایئد (نز) .ردفوح یسیغاب ید كني را و وقو

 یسهیشح و تاناویح .رونلو "ید كیک سونام عونر

 قوحر «هد هس رک هب هدن السا هدن رز وا یراق زو

 هن رلیلصا نطو هلقرط وا هنب ؛هرکص ندکدب ران وی وق

 قیلاب هدلحاو س . را زالاق هدهطآ وب نزاب «كرهب ود

 رلیجتلاب هرلاروا ید نداهوروآ ؛بولوا قوح كب
 ؛بولوا قوپ كپ یرلکنیس یرویسو كنپس

 کس لباق ندننرثک 2 رکتیس یرویس یرااخ صضعب

 ۱ دروکوک و نوشروق < رقاب ۶ رمد هدن رلغاط کد

 | یالوط ندنادقف تاقورم هددسا قوح یرلن دعم

ES 

 تق یذ ضم و سا «سم . ردهدمامهنل وا جارخا

 ۱۳ او شا
 هدعی «بولوا نوکسم ريغ هدعدق نامز هدنالسیا

  ضعب بوسنم هنموق ( تلک ) ندایچوقساو هدنالربا
 . كدالیم .یدراشعا نطوو ترده هاروا رلمدآ

 رارجابمیتیعج خد ندایوانیدناقسا هدننرق یجشزوقط
 هجو و .ردرلشعا هبلغ هرلثلک کهداروا «ب ولک

 «بول وا بوسنم هنسج وانندناقسا یسیلاها ییدمش

 هه واتدناقسا یکسا «هدهسا ابق ناسا یراکدلیوس

 ادق اهد ا حج ورو و حج وساو هق راماد

 ادا » ندا لیکشت یتسهیدق تایدا وان دناقساو



 ریل هدن السبا یس : رک ۱. كراآ راس هست

 رال دالس را دال ندنفرط
 یامو لحاص یراص «لیو هتروا هرزوا تو

 هدهسیا رللکد رلمدآ نیک رح كب «بولوا رامدآ یلزوک

 .ردقو وص كب :E درڪو یراککرا درک
 ربغ هندعاوق تحك ظفح و سي تساغ یر سس

 نکیا كلنوك جوا ینیراقجوچو «ندنغیدلوا قیاطم
 «ندنغیدل وایرلتداع كسب هلدوس كنا بوسک نده

 یرلسوقن «بولوب عوقو تافلت قوح هدنراقجوح
 .رویعا شک

 هدنلحاس بغ بونج و نالوا یزک رم كنهدنالسیا
 «بول وا هدنلاح یوکرب كجو ( كواکیر ) نانلو
 یقح . ردقو ید یسهیصقرب نایاش هرگکذ رکید

 بودیک هیاروا نزای هجاساب ید یسهبصق ك. واکیر
 بکس ندنراوا كن را هقراهناد ندیا تدوع نا 8
 لومعم ندقاری وط یراکتسم درایلرب لکا 8
 كنلاها . ردترابع ندراهبلق عون رب شلت روا هوا ]
 هنلاعا تاب وسنم ابق ضعب ندنکو نو و یتعنص

 «هدهسیامیات هنتلود هقراچاد هدنالسیا .ردیکر

 ۔وتناق غابیود «بولوا كلام هرات 2 رادار 8
 لوئسم ندرومآ وب و لکوم هني روما كنهدنالسا هدنس |

 لارق یلاو رب هلیتفص یلیکو كنوو «رونلوب رظانرپ
 .ردبا تماقا هد(كن واکیر) «قرهنلوا نییعت ندنف رط
 سلج رو نایعا سلم رب صوصح هنیدنک كنهدنالسا

 ۱۲ ینیدلوا بکر كنايعا

 لارق یسو باعذا ندتفرط لاها یس ۰ نداضعا

 ۲ ٤ ینیدنل و بکر كناتوعبم سلو «نییعت ندنفرط

 ییا هطآ .رونلوا بانا ندنفرط لاها ید اضعا

 هب هب دلپ هرب اد ۱۱۹ و ههیحا ۲۱ «هاضق ايو یاس

 یسلجم هبدلب رات داق . ردم

 هنرلفلوا باضتا تن رایدنک «هدرادسیا زا یا
 .ردشمافلوا هدعاسم ندنفرط لار

 لیتاتس 3
 یالسا 

 )هدب ریه)نانل وب هدنست راق یس رع

 -هدنالربا ییایحوقسا «بولوا یس ونج كا ك

 كا بانا هنغلاضعا

(Islay ) 

 - لامشو ؛ردهدنحراخ كن «یزاغو لاعش» ناربا تد

 یمضعا لوط .ردسشلزآ

 عیرم ۷۲۵ یسەیعطس هحاسم ؛بوسلوا هرتمولیک
  Eیمظعا عو ۵ ۲

 س یا ۱۰۳

 نوزوا کیا یرعوط هیغ بونج .ردهزنمو_ایک

 یسیلاو-ه عالم لا كنب رلهطآ هدیربه «بولوا یتورب
 . ردهدن لهدار ۰ کو

 .ردیسنح تارکسم ناید (یکسیو) یلوصحم هجلساب

 .ردعرات هنغلت و (ليخارا) هحهرادا

(Islay)(ورب) هدب وح یاقی مآ  

 هدنتلابا ( ایکرآ) كتروپج یالسا

 طع رح هدن ونج هرم ولیک ۱۰۰ كن مش (اپکرآ) و
 . رد هلکسارپ هاگتر ام بول وا هبصق رب N راک

 هسقاص كى ەي-س ور ( 1215۱۵160 ) 1 ل ا

 (هزو)«بولوا هبصقر هدنسهطخ ]

 لات هزبهولیک ۳۰ ك (ع روبسم)و هدنرزوا یربن

NAS۱  
 . ردراو یرلندسعم سالو و هلح رک هاب )هناتمک

 نطو 26رتول) رویش نالوا یدجوم كملنانستورپ

 9 .ردعقاو و ادب ع

 . ردد وح وم م ویلا یس ناخ «بولوا

Isleworth ) ۱ ( iejı_S.i|lك 

 -ه زدن ول و هدنعلت وق(سکلدیم) رو ٠

 2 فیطا تا ه دد ساب ونح بیع هزبم وایک ۱۳۳ ك

 هدنفا رطاو یل اها و بول وا هبصق رب هدعق وم

 .رد راو ی رکشوک لزوک

 هلسلا
 هدنتلایا » هب ای و کر راق وب « هک ید را

 وین رپ لر هديا نایرج یرعوط هبیبرغبونج «هللاعبن
 ندکدک ندنحا یراهبصقو رهش نادیسومو ریتسآ

 هدنتم> یی ودح بعكنهسنا رذ (1510)

 بصنم هنغامریا (هیود رود) هدن رق (ه روبیل) هرکص

 تنبرلمپات بولوا هرتمولیک ۲۲ ٩ یسارجم .رولوا
 سردی رز هوردو ول «هرزو یراقو : یرادچلشاب
 یر دروس دعای یو
 یزکرم هیحات هلعسا و هدنرزوا كنهطارب عقاو هدنجما

 هدنقرش هزبمولیک ۲ ۲ 4 (نوینوا) بوللو هبصق رب

 . ردعماج یییاها ۸۰۰ و عقاو
 رش دودح كنود شک ارم (1:ا9) ا

 لحخاد هربازح هات اعت هدنالخ اد یسدیف

 ءبولوا رېن رب رولیکود هنغامریا ( هنفات ) یرهلوا

 . رد راو یسارجم هری ولیک ۰

 كنهرماکنا ( 15110109 ) | ۰
 ۰ No نوتغنىلسلا

 و زدن ول وهدنغلتب وق(سکسادیم)

 «یسیلاها NOL 1S e «بوا وا روش رب ه دنت ېم لاش ك

 .ردراو یرهش راف و یراوص ندعم لد روکوک ۱

۳۳ 



۳ 

0 

 س یا
 «هلغل وا عطقنم رہ هينا ا هردن و) هلا رهش ول

 .ردشمک هنکح یس هل رب كا

 و 2 (نالت مسا نالمٌسا

 بود ور و هب رق رب یک هیحات هدنساضف

 هدنرق هم ا و E رع كنغاط

 «بولوا راع ند هب رو ۱۰ یسهیحات س. ردعقا و

 ران اسم ملکتم هلی اسل هح راغلب ید «ردقامو یسیلاها

 ارد وم ۳ > و « رد

a ) 188011۲0 (ا را اوسلا ! 

 ۵۰ كنب ربش (دنارف تنومرلف]) « بو وا هبصق

 یو ) كنهسنارف

 ر م اصضق ة3 اا (موردود

 (N ا ) هزو ر) و هد سق را تب واح هزنهولیک

 لاها 1۱6۸ و عقاو هدنعایجا لع كنراربب

 . ردعماج

 ۱ نودوشلا

 ه دنسرف مش لاش e ۱ كن (ور وناش) «بول وا

 ىسلاھا ۳ ا

1s 0u un)(ه ردنبا)كن هسن | رف(  

 هیصقرب یزک م اتق هدنتلایا

 .ردعقاو هدن رز وایرب (سلوت)
 e باروج «هخوح “یر لو هاق وس لزوکو ی

 لوپ «یعای نوتیز بارش «تابوسبح «یرا هقیرباف
 . رد راو یتراحم نایتفسو

E EEO N 
 ا ارا

 كلامه رق ه دنس هم دق تاي ك زل وط 2 ۰

 هطخ ساوب ه در بول وا هطد تكحوکرب ر

 ا یجد هرلرب ی هد راتپبح ب ونحو قرش كنهروكذم

alی یرک مو «یدیثلوا عماج ید ییا ا  

 یدیآ یرهش

 ردیع دق مسا كنسهبصو 0

 هدنلحاس كتتالو هنطآ ( 1515 )

 عقاو هدنراوج ییاهل
 رهش ر كوي هلیثفو .

 قا هطروء و

 هد ریش و تا . رد,قات ی ران ] ضعب م ويلا بول وا

 [. تعحایم دو داد «سابآ»] . ردشعا بواغم ییاراد

 كعدق ناتو ( 13001210) ۱ ی
 ندنرلیداو بیطخ رویش ] ^ کیس وا 3 ۳ دنا ۵ ا

 . و دشع وام E OO ST نددالبء بول وا

 . ردراو یرلپوتکعو یرلقطن سیلسو غیب قوح رب
 هدنک واكموع ین + راقطز « ندنم دل و ۱ تب وع گل ره دأب ز

 یرادکح ان ودک ام , ردشقا رب ش ۸ا زاب « ب وه دب :اداربا

 | هتییلف یرایلدن آو ۳ هدهریام اعاد هلبیلف

۱۱۹ 

 ك ريل هنآ

 سیا
 1 ا ااو ندکغا هبراح یئراق

 نبرد فا هرات (ایورخ)
 ا «هدلاح یتیدلوا هدنرلشاپ زو «هدنکیدتیشيا
 .رددوجوم مويلا یرلقطن قوحرب .ردشعا تافو

 هدنتلایا ( هنیس ) كنەسىنارف ( Issy ( ۱ ا

eeهد ورا ۱۱  
 «بولوا هبصقر هدنسسرغ بونح كسرا قرەلوا

 هشرباف هبوییک یازجا «یسهعلقرپ یسیلاها ۰
 .ردراو یرلکش وک قوحر و یس

 هدهيس ور هلم »او (512512۲7) ۱ والساشما

 : ردشک رادكح جوا

 ۱۰۰ ۶ «بولوا یلغوا كوالس وراب یحرب یسیج رب
 ؛شمروس تموکح هدفیکك دهن را ۱۰۷ ۸ ندنخم رات

 هل (روغا) ی ردارب صوصا لعو هلی اداخ دارفاو

 تاپ «بوتلوا طاقتسا هعفد یکیاو شغل وب هد هب راحت

 تگ ای ب ال وتقم هد هب را ییدتبا ها (نوا)یکی

 ی ند (روغیا) نالوا ندنسارقا ۳

 وکح هدفیک كد هنخ را ۱۱۵ ند ۱۱٩ هلیصغ

 هنب «هده سیا شف وا درط هعفد حج وا «بوروس تم

 نح هل د وع

 یهرب كوي تیک هدا ۱ یو

 راچود هفعض ینتلود <« هلکعا مسش کلام بول وا

 هد هرات ا رک دور ولاب) ص ندکسیا
 .ردشلوا لوتقم هد۱۱ ۱۷ «نکیا

 نیخروم مدق نان وب (1510016)

 ر
 هدم دق رش ( سقاراخ ) ی هدنلحاس یه رب زح دیس

 .یدیشا دادرتسا

 ا
 ¢ بولوا ندشویفارغحو د2 5

 ۳ لوا نرو حوا SEEDS هروک هتاوررب و

 هدننامز ك (رب) هدتناوررپ رکید و كس وغال سویلطب

 عل )ا را ( هل اتک جاقرب قاعتم هګ راد . ردشماشات

 N یرتار تو هنلا وحا یتیم ی ناسارخ خد

 هلمسا وب (86 isidor ( 0 ۱ رودسا

 «بوا وا یزب نع یا كل رلنائسر دن

 اد کاش ا (م وتس وسير ب ناب )و یادی ر دن ۳ | یسیحج رب

 روماو ؟شفلوب یو زم هدن رال وح رصد . ردن دنن

 0 ادو ر «بوزاب ES ضب

 ی هیلیبشا ی ييييه یا کس

 قلعتم هاب هين د

 ۰ رد دنا تاقو هدنح رات

 مدآ 3 اع . ردشعا اف و هدنح رات A بول وا

 قلعتم هونفو م ولع نال وا مولعم تفو وا بول وا

 ین ات رب لکم كراتوغو یو خیرات رب ها تک رب
 . ردش» زاب



 ماعا
 يدق نالو ۱ ندنر_بیطخ عدق ناو (1566)

 یدیا یداتسا دل (نتس ومد) رومتمو یدرک اش

 .رددوحوم ی۱۱ ندرلتطن یسدل وا شع, 3

 شا
 دارا .

 رو كن( هب ویسار و ه دنتل ایا

 هرب و هحوحو یسهناضنک «یسدناخهزوم «یسیلاسعا ۲

 . رد را و یرهش رباف

 اشیا
0 

 همواشيالغوا یجچ وا كدواد ترصح

 «مواشب |»] . ردعما نلیرپ وه دح راون ضعب

 [.هب روپ تعحارم هاسه دام 1

 ایز سوا یراقوس كنانرنسوآ (156]) ۱ ا ا
 هدنرزوا ى (نوار) (هدنس هطح 5

 كنب رهش (ریتسا)و :

 ید روکوک روهشم و یبیلاها ۷۰۰.۰ «بوا وا هیصق

 .رد راو یرهیاب

 رب هدنسبب رع بونح هزنمولیک ۵

 .اصراصح هرق كنتالو راکدنوادخ

 رات هنساضق یلقدنص هدنغاهس بح

 هبصق رب كچوک نالوا یزکرم كدسهیحا (ولک
 «هدنسیونح برع هرتمولک ۸۰ كراصح هرق «بولوا
 ثیلریکدو هدنسیقرش بونح هرموليک ٥ ۰ كقاش 71

 رهش ج وا و قره وا هدنسیفقرش لامش هزم ولیک ۰

 (سردنم) و هدنعاقجا لح كنت رلوب هطراپ-سا ها
 . ردعقا و ه دنته>ح لوص كن ۱

e |ایا (قسلوب و) كنايربیس  

E 4هدلوح راریغریق «بول وا رمرپ هدنتل  
 ۔ولیک ۱۷١١ .رهدیا نایرج یرغوط هلامش نا
 3 رکص ندکدشا حطق 3

 روکا ود :e (شیربآ 3

 لوط 11۳ ۳۶ و لاش شرت ٩ قردلوا 1

 دلا

E ETEاک  

 . ردشف وا ریس دما و جد لوح نالوا هدنسهرآ

 .هطحخ ایواروم كنایزبس وآ (181210) د |

 ۳ رهش رب یزگرم اضق هدنس

 ر هدن ۳ ییاچ (هوالغیا) ندنرلعبات یر
 .وح یرکسع «یسیدادعا بتکم «یسیلاها ۲ 8
 هبو مک یازجاو هخوجو یتکم صوصحم تر
 ربدو یتدعم نوشروق هدنراوج .ردراو یرهقیریاف "
 , روینل و یراهش رباف 3

 4 (تا رق وسا) و ( سایسبل) بول وا

 یررب (لوو)و (شيت ربا) ها هبصق رب نانل وب هدیف نا

 كالایا ترد ینیدنل و کارا
 | ( نکر) كەر واب ( 21091201 )

10° 

۱ 

 ایا
 - ایلاف) هددیندزاس ([ع۱05125)

 هدنن ع هر ولک 6 ۰ تك (یر

Eكن هطآ وب . ردرا و یسیلاها  

.4 

 ] .هل روپ تعحارم دنسهدام « دیدراس)] . ردامسم

 كيالس هاج ارد (180۵1105) )سس شا

 تالشی اك هدءدق ن نامز ,تسالا

 ههداج و رلیلامور . ركنا كنهداح ۲ نالوا شفل و

 لکم ینیرلیروک و مردلاق «بوریو تیمها هداعلاقوف
 و .یدراردآ ماعها هنس هظفاحم و « ید رلشءاب هدنروص

 «هددسدا رلشملاق رداع رخ روم ندکمر و یتسانعم كما

 كنمسا نوهکیدک ندنس هتروا كفلدّوانرآ قیرط و
 | یبیبط ی وا هدنناسل لع ید

 هک ردکید « لو نوزوا » (هنانکا هذوا) هدهحدو

 خو راظفلت یدنک اوو

 لیوح هنر وص (سویانغیا) رانی الو (سوذواسوییاتغا)
 . ردد وح وم مولا یرلم رب دلاق ضعي كلوب و .ردرلشعا

 ودر اوت a (Iguassu) | مشا مس

 | ساسلفیا
 بول وا هیص ر

 سا تل هم 7 یار

 ی
 ارا هقنقح «بولو

 هل واچ ات و دقت و هلقیبطت

 یم وط هل رغ er هب یی غ لاش فلت است وه دنن 9

 (هبارا) دم ص ندنای ر 5 كلەزەم ولیک Vs: ler قردقآ

 .رولکود هنغام ربا

 ۰۰ مس

(1gualada) N |۔راب) كنايناپسا  
 كن هوس راب و هدنتل ایا (ب ولس ۰

ofلامش هرم رکا  ESى (اب و) قره وا  

 یسیلاها NS ols «بولوا دیص عقاو هدن رز وا

 لسا ناو ام قوماو لو هددیصق ول 65

 .روشلوا لاعا دراو قاییوق هرات

Tgor ( ) ییا هدهیسور هلم ما و 
 : رد ش را۰ س | دوغا

 بول وا زیاح یا ونع یسهفود كوي هیسور یسک رب

 ۔وط EDED حرا ۷۲۳۹ ا ا (قیرور)

 ندنساب رقا .هلغلو یص هدنافو كرد «بوع

 ؛شہقیچ هت هد۱۳٩ هرکص ندا( غلوا)
 (I ی( ناقل نام و ر) بودن هب راحت هل روطارمع |

 .ا 6 ۵
 لوتقم هدهبرا-ع ییدتا هل روارلسا هووا هدنخم ر
 .ردشلوا

 هینیط:طسق و

 . یدیشعا روڊ ةنساضمأ هدهاعم ر عفا

 | س
 زاح

 , ردباغ وا ى

 یناونع یسرپ كوي هيس و ز یسیشکب



N 

 ۔زوا یتافو ك (دواوواسو) یردارپ هدنګ رات ۱٤٩
 هتفه ا اا ودة ا شع ا سولح هشتم هدفکب هنر

 ۱۲۰ ۲ «قرەنلوا طاقسا ندنفرط (والسایسا) هرکص
 .ردشعا تاف و هدن رلخم رات

 كنايلسزام هدنن ونجح كنهسنا رف (11) ۱ ا

 و هدنسش راق

 هقیتل و هد رزوا «بول وا هطا رب كح وک عقاو هدنسب

 .روینل و هعلق رب نانلوا ذ اعا سد صوصح هنن ریه

 ندنیعبات هدتیاور رب (یعالک دبع س را

 «بولوا نداحهتا هدتیاور ر رکیدو 1

 «ب ون اساپ هدنتهح ماش .ردشخا تافو هدنګ را ۱ ۰1

 .ردشغا هقیرش ثیداحا تیاور هدنعماج صح

 «هدنتلایا (نیر) 1 (Eifel) لفا

 هرآ یرارم (رور)و نیر «(لسوم) 1

 بول واهرتم ولیک ٩۰ یلوط هک «رد رله هرصرب هدنس

 رلن اکر شموس ینیدنل وب &واح .هددسا زآ یافت را

 قو وص . ردرورشم هلی رثک كن راوص ندعم و هلب رزرعآ
 . رد رب رب رکنا نرحو

 ات و ی

 ا ای ۱ ا
 هدیلا هد دق ن

 ےہ هطح

 وا (بهلوا) نالوا شلدبا سیسأت ند-نفرط لوکره
 هلکعاایحا ندیکی هدنح را ۸۸6 دالیلالبق ینیرلن و

 م ردشل وب تر

Eیرادکح سوف را (100180016) ۱  

Î)و  
 ناول «هروک هنیدق ځیرات نانوب نالوا جوزم هلربط
 -وا) بقو قوحرپ هلیسهدعاسم مدع كاوه یر

 بانک ند رق صح مات (صالاق) «ندن راقدلاق هد (هدیل

 م 4 هم هم

 «یشیدلوا شا بضغ هونعاغآ كدهلا مان (هناید)

 هعکدندیا نابرق هبدهلا و یر نوا كن و و

 .اقفر نونماغآ «هلک | رش ینغج هی هنل وا نكست ی طرف

A؛نکی شم م رب و ۳۳ و هکعا مذ یی ام : با دلم  

 ا هلدابم کت ییدرب و ۳ هربق و هب اید

 هب (هدن ر واد) ید قردنل وا ځذ هنن رب كنو كيو

 ر .یدیشاوا هبهار هندبعم هايد هداروا ءهلا لقت

 یردارب هرکص تدم

OG۵ | اس 3  OEځذ هدب دږوم هب اید  

 بت ولیاط ندنف رط یسهرعشمه < نکیا هرز وا ق a لوا

 ۔وقوو . رلشجاق ندار وا رار یسکیاو ؛شل را روق

 ناب وب یا شاه

 A دس
 . رد راشم

۱۱۹ 

 ر هب وط رف یک ط ( تن زوآ)

 ۲ اند ررازر سا 0 نا
 هنس 4۰۳ نددالیم پول وا

 رله راپسا هرهش وب «هدلاح یفیدلوا ېک كب «لوا
 تایه بکم ندیشک ۳۰ نالوا شلدنا طیلست ندنف رط

 نالعا هرایلیک ارت ًابقاعتم ؛شلوا بس هنعفد كن هلاظ
 قفتم اا

+» 

 ‹كرەدىأ ب رح

1 
 ٠ ی(ستوس) نالوا

 E هل ترا سا هد ۳۹۳ ؛ششا هداما هتص
 ارا یهاش نارا هد ۳۷ ؛شعازق راهبراع قوح

 )ا د (دادما هربشد

 .یدیشلاق یشرب زآ هنسعا طبض یرصم نوت و ینیرهش

 نالوا شاراقبح ندنفرط بصاع مان ( سای اس وا )

 هننآ .ردشغا هداعا هنتخ ایودک ام ی (هکیدروا)

 نشاروک یمدخ قوح كي هدنقیس و میظنت كن رکسع

 نالوا یشراق هلوباتسا ییعب ( سناریب ) درگ «نکیا

 نردنفرط لب ۱ ۵ ار رک یل شوک هدهنرام

 ۲۱ ۰ ۱ ی ار ور دلوا قن
 (لادد) هر وک هه انو ریطاسا (۲081) راقا

 «بولوا ىلغوا كص رب .ه دنعما

 «قرولت روق ندب (تنریپال) روهش» دی رک رارب هایردب
 7 ؛ شج وا هل راداس نص ینید رد شب ای هلیم وم لاب

 ٤ لاب TE ترارح «هح دیا برش 2 3 او

 1 ز وذطاب 4لا ماسیس «ق رد ربآ یرادان هلکع را یوم

 ۲ هداروا هلی ول و ود هرکد BEN یراهطآ

 ۱ (رویلید براش نوک و گر) زایراقا طا رب نالو 1 ی ی
 ة اتباع ا دنر

 .یدیشل رب و یا 5 1601107106) یزریکد

2 Tecosium ان اتب ر وام كناق رف آ ( سا 

 ۰ «بول وا ریشرب و دیس هع دو هطح 7 ۰

 ٠ ندنف رط یرلشادق رآ یبرکی كل وکره هروک 4شا ور

 | نالوا كعد رکی هدینان وب ناسل یمسا «هلغفلوا سیسأت

 راز یی روش و .ردقنشم ندنس هک (یسوشا)

 .یدا هدعق وم یییدنل و كن رم

 هندهدام « هب وق » ] | مویوقب هر دیک دو
 ۳ هاب روی تعحامم

 كا كيدو ناتو (10010۵5) | س هتک ا

 «بو- لوا ندنرا رام# روهشم

 هدنامز 3 (سلش ر)و e 6 ۵۰ دالیلا لبق

 هده | كارشالاب هل به باب را یک (س.دیف)و ؛ شعاشای

 مت نورا ههنرریش راس تنویو
 ۱ ر دم هدوحو هروهشه



 س 0 <=

PO POS OO تن سنا SO 

 دل یا

Cap des Aiguilles ( 

 Cap de هحریگترو و
 ۱ یور
۰ 

 یسهطقن یب ونج كا كنسهعطق اش رفآ (125 ۸۵۵1۲۵8 "

 هزم ولک ۱ ۵ ۵ كنتور دیما بول وا نوری رپ نالوا

Eضرع ۳۶۰۵۲  

VE ۳بولوا هدیقرش لوط » 

 .ردراو یعافترا هزم ۱۳۹ ندرح 4

 (خ ربکتلآ) هک «ردربنرب هدساسل آ (111) لا
E E ۰كالم اب اع ه دنتهح بونح  

 وليك ۰۰
 یغوط هامش لد ونجح ك رک ندنحا

 هزم ولیک ۸ ندغر ویسا رمسا ی رکص ندایرح كل هرم ۲

 کرا یم

 د و وا

 ند رلغاط (دس وو) .زولک و د هنغام ربا (یر) تا

 | وا بصنم هربن و ندنزانک لوص رایاچ قوحرب نیا
 تر اقا ریس ی رال ودح ضصعد هلیفصت كنسارج رو

 یعما (ساسلآ) ءهلغلوا (سلا) یعدق سا رام او

 ردو“ ندب و

۱ 
 ندالع رشم بقلم هليبقل (قاليا) نداروب «ب وا

 كعکلع 3 یوج توقا

 یدعم نول ۲ هدنرتغاط نالوا لصتم هنسهطخ ا

 (شاش) مقاو هدنبرق هناغرف هدناتسکرت

 . ردشعستب تاوذ قوح ر

 رودي ناب ییف دنا و

1 2 EE دا 

 داعتسا . رد BEA SEDE لج كنانیس نا «بولوا

 تاک » :یک کیدشا راصتخا ی «نونأق « كہلاراشم

 اکر ۳ قلعتم هبط هل ا وذع )¢ تامالعلاو بابسالا و

 . ردشم راب ید

 اا
eارح كيلاع ۱ ی ۰  TEالم «بولوا  

 هدنناقو كہلاراشم «نکيا یبا كمدق وع نتا

 رکلای «هدهسیا شا سولح هک هد را

 .یدیشفل وا

Es ( .۰ تا ناصشا ۲: (۳۱۲258219) ناصلا  Eر 3  

Nsهاب | قا هفک و هدنطس و كل د اب  

 ۱ وا مسا نلیرب و ررسق ر كن دخ

 | نروس تموکح هدرضم (رهاظ تلم)

۱۱۷ 

 | لحاس كنبربن (یموقشا) ناریآ ینیرادعطق یاهقس وط

 كنداو 5 تدنمو لزوک داغ هدنلا- یو دین هدننی#

 اب یسیلاها ۲۰ ۰۰۰ «بولوا ربشرب عقاو هدنجا

 . ردشفل وا ذاا یرکم كغاجنس رب هجر آ

 ل یا

 نایئنسرح یردق ۰ کلات ند رلن و هک ( رد

 :ردطاغ هلروسریسا اش ریش را روا

 یر یموقشا روکذم
 ثانق روش هد رادوارا ەد ریو نورد .  رد راو

 اکت راح یلیخ* . رو لیان یرلیلما

 . ددکلشیاكی راحت یمولاب و یرد «یعاب صوص الع

 تاشتا كب هدنتقو رلیلامور هد كيالس هلا جارد

 شفلوب یهاکرذک كنقب رط (سوینانغیا) نالوا شفلوب

 , كجالیهلدیا اشنا یک ینیدلوا

 ینح ه رآ یسهب راج تیمها هدب ریا a ئ

 وا ان ندفرط كيکو تقو هن در

 یسیربوکر نیتمو لز وک هدن رزوا

 «بولوا رهش 7

 ید كلو ریه د رب

 ا
 نویفارغج راسو سویلطب 2 ا ینیدنل
 یدع ك سیل وب ون ال ۲ ) نالوا روک دم هل تء دق

 نیش بول وا قم هنش الو زیسانم . ردظ ولم ی دل وا

 شفت وب یزکرم اضق حبات هنغاجنس هرید ردسق هرلتقو |
 وا لیکشت ا هنس هيعفوم e ءارمعا تا

 ل رلمسا نیکیو شمارغ «ناصبلبا سفن یغاعنس ناصیلیا

 .ردبواح ییهبرق ۳۱۲ بول وا بکر نداصق ج وا

 یسیداو یوقشا قشآ «بولوا قاغاط ییضارا

 تابوبح موزوا «نوتز . رد رادل وصحم و تسنم تاغ

 .ردقوح یالوصحم € هدنساضق نیکیو هعونتم

 لامر وا ضو یواح یرلح اغآ راشو هشيم هدنرلغاط

 . زد راو

 لامش قرش كبلحو 11 هیساصو ر 0

 .ردبک مند برق ۲٩ «بولوا هیحانرب مقاو هدنتح
 تابوبح یالوصحم دو كل رب و ب ع یسلاھا

 اک تالوب و ندنعا وا او رسو ه ویه و هع ونتم

 .ردب رایع ندرلیش ی 13 هد اس و ملک ید یبهیع

 یزاغ ناع روا ناطاس (--یاح) | بما

Eا  
 راکدن وادخ كرکو كېلاراشم هاشدا رک «بولوا

 هناح وتف قوحرب هد رلتنطاس نامز كن رات> یزاغ

 ادتا . رد رادمان "یزاغرب ردمو روسج شلوا قفوم

 «لضاف یراع «كت هحاو هدنتیعم اشا ناهلس هداررش

 هد راب ۷۵۹ هدکلر هللادرم یک ك سو روا

 یلوهریخ و لروح یسیدنک بوک دبیلیا مور
 رومأم هنسهظفاسحم كرلارواو شا حف ینیرل-فرط

 ییلبا ) بودنا هرصاح یهردا هل وا .یدیشل وا



 لا

 «یک ینیدلوا شا طرض یراصح لات (یسوغرب

 كن هردا ید هدتض را ۷۱۳ هدننامز كرا دن وادخ
 هدنتیعم كناشاب نیهاش الالو ؛شالو رضاح هدنڪف

 نا ۷۱۵ ىدا جف ید ییهباف قردلوا

 قاشا تیلص لها رب ه.ش وشت 4 (نابروا) ی ےشب اا

 «راج ندیآ موعه هلرکسع كی زو «كرءدیا لکشت

 ردق هنرق هردا یرللارق قالفاو هنسو «برص

 رک اسع «هدنرلقدروق ود را هیت راك گم «بولک

 كناشاب نیهاش الال ناتلو یادناموق شاب كهیاغع

 راسفتسا ییرللاوحا «هلفقروق یزوک ندننرثک ك رلن و

 ییدردنوک هلا هزرفمرب يهجر بحاص .نوحا

 "هزرفموا «نزسکغا باغ تقو یبلیا یباح یدلاح

 یروس رب «بوصاب هصک یتسودرا كند هلا هلیلق
 شا رامورات یتسهلج یک نالسرآ شش ود هب ول و

 دز رایلن امك قرهل وا هعفد ر تقووا ضوص)البعو

 دلم وا تم دداقوف ی را رام نشد ۱ رک هب رح

 یلناش وب .رارپد (
 بح وم یشاقرو دسح كياشا نیهاش الال تیقفوم

 هروک هتیاور «یبلیا یباح ًابقاعتم یه راحت وب «هلغلوا
 . ردشعا تافو امومم ندنفرط كنوا

 قارعو ناربا ندنرلن وروت كریکنح ۱ نا
 .ابعتفالخ و نروس مکح هدنرلنهج 1

 ندا ریزو ریز یهیمالسا كلام بوریو مانخ ههیس

 (نآاقوکنم)
 وا ندنلسن تنو هيل ءان

 یعودنص یا یالوط ¿ ندهعق و و

 یردارب ناللو هدب ریکنح تی هناخ وکاله

 .رداونع نلیرو ندنفرط

 لود روت تهوع دات اواو تارا قزل
 یا (نایناخم:ا) هب هل الس و و (هیاخمیا تلود) ید

 هت )هدام « وکاله هو «نایاخبا»] .ردشلریو

 ۱ .هلروپ تعحایم

 بول واندننابعش هب ریکنح تلود نام اخل ا

 ادا هد رلشهح قا عو نارا

 وکاله نروس تم و < E هدعد و هنماد نآ اف وکنم

 تلود) هتلود و «بولوا مسا نلیرب و هنسهلالس ناخ

 ۷ ۳۰ ندنح را ۱۵ ۵ تلود وب

 رادکح ۹ ندهلالس و و : :شم روس هنس ٩ دد هنح ران

 5 رز ه>ور رار هل رلتم وکح تدم هک ارد

 .رو د (هيناخیا

 1۳۲ لا بو نک ناخوک اله

 ۸۱ 4 a وک اله نب ناخاقا

 TAET CANINE وک اله نب دجا ناطلس

۱۱۹۸ E 

ART 1C اقبا نب ناخ نوغرآ 

 اقا نب ناخ ونایک € .0

 وکاله نب یاقرط نب ناخودیاب « ٩9
 نوغرآ نب ناخ دوم نازاغ 6 78
N OC نوغرآ نی هدنیادخ دج 

 هدنیا دخ نی دیعس وب » ۷۳۹

 لر سرا شف رخت رجا ناطلس نالوا یسعح وا ك رل و 1

 «ندن رلودلاق هد رفک هنب یسهفناط هد هسا شل وا قدم

 یساما هدعد «بولیهدیا افت 4 بت ییا قم

 ا ای لا نورا یسهداز ردارب

 هد رفک را رخ . رد رتشعا

 نازاغ لغوا كاخ نوغرآ «هرکص ندقدلوا مدق تباث

 تولو یا سا د راز هلیسهقاط ناخ

 كنوو ؛شمک هنهح هیمالسا تلودر تلود و
 .ردرلشلاف تبا هدمالسا ند ید یلغوا هل ردارب

 هدناجاب رذآ ( كىاتأ ند لاسم” ) لا

 ن دم ۳ د و۶ سد ناطاس دا «بولوا یسس وه

ALتیارد و رادتقا «نکیا ندن راهل وک كنيق ولس  

 تراما «كرەدىا بارم عطف « یه هنسهدا)اقوو

 َج وا ناک ك و

 یردار كہلاراشم هاش داو ؛ شع دریا هن سده

Eجوز وا نالوا شلاف لوط ندل رغط  

 دم ناول ناج نالوا یرافلخو یرالغوا «كردیا
 تبون .ردراشعا دلوت ندنوناخوب نانع نالسرآ لزقو

 «هدکدلک هل رغط ن نالسرآ ناطاس یلغوا یک واتنطاس

 تلود روما دلو لئام هتهافسو قوذ هيلاراشم

 E ریخیاص رایمات
 دروس تم ولت هتس ۳ ا ما كنالسرا ناظاس

 .ردشتاتافر هدنادبه هدنخ را ۵۱۸ مرکصندکد

 كنالسرآ هيلا راشم ید ناول نابج یغوا بوی

 ثراما کو وب هدن رلدنطاس نامز ثال رغط یلغوا و

 برا و 00 ف لفرا کیو ؛ شمروس
 مان د هیقوعلس تلود دلکعا لئثقو بواغم هد

 دعوا راد" القسم ك رء ربو

 ۵ (لوربت) هک ردرهنرب هدایانآ (1۱۱60) 1 را

 ندنحما ۵ ( تیک ) هلاعب هدنسد ع لامش ۰

 .ولیک ۰ «قرراآ ندغرغروو یهریوابو كرهک ۱

 هزم و ایک ۲ كن رهش (موا) یرکص ندنات رج كل هزبم

 .رول وا تصنم هب هب وط هدننس راق و

 ۱۳۲ یراع ناخروا ناطلس
ES ۱و  

 كنسورب بول وا 2 یر

 كنتلود ناکانا نروس هر

۷ 

 و



 عماجرب هد رو یارس هدروکذم روش بقاعتم ینعف 3

 . ردشقیا انب فرش
 شود ق رایب (قتران نیدلامح) ۱ یزاغلا

 . ردیلغوا یصکیا كقترا دالوا یسس وم كنءروکذم

 لغوا كوي هد رات NE ی هدناقو كنبردب ۰

 «بولوا لح هدنب د رام نالوا قلود کرم نا قس 1

 0 دود E SA یکاح نیطساف جد هجرت .بحاص

 دن رزوا یطیض ندنفرط یرعسع سم اتنیطنسل#

۳ 
۵3 

0 

x 
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 هاشکلد ند ناطاس نالوا یسدنفا كن ردپ ی زاغلیا

 هلق راکرب كل اراشم «بوریک هنتم دخ نیق ولس

 هدنح را ٤٩٩ ینعی هدنسهرص ىیراەعزانم نالوا

 هلف رایکرب ۳ . یدیشعت و اه ناچ هنکر هن# دادعب

 ۳ ندنش دنل وا هداعا کوب داد .هلغ وا م

 .هسصاحم نیبیصن شات ناوضر یحاص باح «بودک 3

3 

E 
 شقیک هنبدرام بوش ز و 4

 ید هلناوضر ًابقاعتم هدهسا شا قیوشت هنس
 تاق و یردارب هد ٩۸ و ۰

 .ردشقا لاقتنا هنسیدنک یتعوکح نیدرام لک ق

 نانلو هد راتربح ماشو 4ا نیکتغط یحاص ماش ه دعي

 نایصع یشداق هب هیق وڪس تلود «قافالاب هل رک رف ۲

 لغوا نانلو نهر «بولوا بولغم «هدهسا شما

 طبض خد یلح هدنح را ۵٩۱۱ .ردشهوا لتف یخ دزایا

 هبیلص لها ندا قایدنفراص هبلح هد ۱۳و شا

 یسابع هفیلح « هلغع ارق راه راح ناش ددعتم یشراق

 ۵۱ .ردشف وا فیطلت هلتعلخ ندنفرط دش ریسه

 دن
 ۔رش بونج هزنمولک ٤۲ كرہشقآو هدنسب غ لامش

 یزکم ي

 كنه وق «بول وا هیصق ر

 .ردعتفاو هدن راننک ییغ كنل وک یچش واچ و هدنسق

 ددعتم «یرهجکابو غاب لزوک ءیسیلاها ردق ۰
 یسهسردم ۱ «یتکم هب دشر ۱ «یرادعس و عاج

 :دتس هپ غ تهج كنهبصق .ردراو سه 8

 نیفلیا س .رو_ینلوب هجلباقرب عفا هیدیدلج ضارما

 هینوق سفن ًابونج «مداخ افرش «یهتقآ ًالاعش یماشق

 طاحو دودحم هل_غاعس دیج ید غ هل رلاضق

 یهرق 4 6 ربارب هلیسهیحا یناخ دیغرا «بولوآ

۱۱۹ 

 سیوا میش ریما

 ل یا

 الماك یسیلاها .ردسماج نلاها ۲۰۰۰۶ (برشو
 «هسردم ۲ ی دم و عاج ۷ ۲ هداضقنورد .ردمالسا

 «ناخ ٤ هیادتبا بتاکم ٤٤ دبدشر ۱ «هناخنک ۱
 تابویح یالوصحم .رویلو ناکد ٩۲ و ماج ۲

 چ ناک ونک نویفآ «شاخذخ هلا هعونتم

 لک ید یتالوعمو «ندنعاونا كره ربسو هویمو
 نا (یجثواچ) روکذم .ردنرابع ندیلاخ و هداص»

 | درد طرح

 .رونلوا دیص قلاب ع وئرب ذنذل تیاغ هدلوک وب

 وتاضکینوروت كنوکاله (ریالج ن) ۳ زاکلبا
 اكا

 تل ود ییدتا ریست هدعد تا میش ریما تورو

 ( نایناکلیا ( EAB «قرهنل وا رییس هل یعسا كنو

 هردشع د

 بولواند ر ل دیعس هریک تل ود ناساکلا

 مکح هدرا ج قآیعو نارا

 نسح میس ریما) ا رقنا كندين ایا تلود نروس

 لدنف رط ( رب الحنب و

 سسات هدنح را ۷ 6 ۵ «ردتل ودرب ششلوا

 هدراب كالا تولوا هزم ولیک ۳ ۰

 ثنلغ وا بول وا ندنسام

 اغوبقآ ۷ نبسح ريما ن

 ماودهنس ۷۳ هد قانع كل د هنگ رات NN «بودیا

 كتاود و . ردشلک رادیکح 1۳ وو :شغا

 ك هنانیا تلود ن.سح بس نالوا یسس وم

 مو ر ندنق رط درج ول ناف 1 0 راک <

 ناطاس ه دن رات ۷۳۳۹ «بول وا یسلاو یوطا آ ینعب

 لود یارضآ ریاست دنا تافو هلوالب تم

 «نوحا كعا طیص 2 او قاق هضحت جد و ۹

 ۱ شات ك نیدلاماسح یلغوا «بودا تاف و هدنخ رات

 ۱ کو ردارب و «نق رافایم نایلس يلغوا رکید و «یتراو ۰

. 

 4ا انها رب افت ترد «بودیک ه اح اب رذآ 4ل رکتنع

 «بودا ۳ هلل ع

 لعوا

 « نیسح ES لغوا كن وب ه رکص

 قاع « هر ص ندلادحو ب رح

 0 ند كس .یدیشعا ذاا رقم یدادش

 ندوب . یدیشغا
 مکح دجا ناطاس یردارب ه رکص ندنافو كن و و ۱

 ادا هلکعا روهظ كنلروع هدنامز كنو «بوروس

 مرب دلی «ندنفیدنلا ندنلا بع قاع هدعیو ناحاورذآ

 كولم یکهدرصع هدعب و «هنب رل رح د زاب ناطاس

 ES RS E NY «نودبأ اجلا هب هسک ارح رح

 هنرزوا یافو كروي یرکص ندقدلوا عطقنم یتلود

 دادزنسا قاع هل د وع هدادغ دجا ناطلس هلاراشم

 هبدصقم دادربسا ید یزیربت هد۸۱۳۲ و شا

 «هلفل والوتقم هد دب را ییدتنا ها | ناو یس و هر



 ۱۱۹۰ ل یا

 4 هروک هن هیات وي هع دق خداو نالوا بس ۱ .رار د ید( هب ریالح 2 هس رز سا یرد

 1 تولوا راک رب یس ك( لوہاتسا یکسا یع) آور ن ا ۳ وا هل و دلا سم

 «بول واندنک ولم ناتسکرب ا زاخ كلبا

 هدن رزوا یناقو كناخ ارش یردار هدنګ رات ۳

 لنيناماس روصنم ن حول «هلسولج هتنطس

 یدح كرلبوترع رلیاماس «ندنکیدتسا دوا کل

 «بور وط یش راق هنسب دنک «هلدادمسا ندنیکتکبس نالوا

 ا نا اا تیبا ید س راهکار وب ۵ هام
 کلم دل رایاماس «قافتالاب ESE ن دوم

 ناطلسو « يارا و ربنلا ءاروام ناخ تاللاو ؛ راشعا

 یوع دوج ناطاس «یدشعا طیض ییامارخ دوم

 هم”(

 هدعب یدهسیا شعا ج وزب ی د نږ ريق كن هج ر بحاص

 لوغشم هلیاح وتف دنه د و ناطاس «قرهل زو یلدا

 2 ناخ كلبا «نکیا

 یردارب نالو یرادکح نتخ .فلغلوا بولغم هنو

 بولغم ید وب «هده سیا شعا دادعسا ندناخردسق

 هب هلاصمو راذتعا ياخ ناغط یردارب کید «بولوا

 هدنګرا 4۰۳ هرکص ندناعوقووب .یدیشعا رومآم

 ؛شثتاز واح هنن رلتهح ناسارخو

 ۳ الغ بو لداعو را . ردشعا تافو هددنف مس

 .یدنا تاذ

 | نما
 كخفروپسزنپ هلیسهطساو یربت (هووهل وو) نالوا

 دلوکس دوس ما (مفودال) نالوا هدینیلامش قرق
 (دوروغووون) نالوا تلایا کرم .روبدبا طالتخا

 (هووهلوو) روکذمو هدنرانک یلاعش كلوک وب یربث
 لوط هبغ ندقرش كلوک .ردعقاو هدنرزوا یری

(IImen)(دوروغووو) كنهيسور  
 هدنماقم یعابا «بوا وا لوک رب هدنتلایا

 . ردهزبم وایک 2 یک ع هن ودح ندلامشو ۵ ۰

Iر ۱ ا وس) یی  

 و و و دنسنق رش تب وئح 2 ۱۷ كنب رهش

 یتکم ر انا یسپردن و یسلاها 6.۰ «بولوا

 . ردراو

 : | تاولبا

 نال وا اف رک «بولوا هبصق كح وک

 -ولیک ٩۵ كنهیلاطن او هد غ هزتمولک ۸ كنسهبصق

 4 هنغاعس هک نت الو ۳ وف

 یک هیح ات هيس ا ضو یکسفا

“ 

 .ردعقا و هدنسرل ام قرش ەرەھ

 ل ۱

 یدنکو ؛شمهروس تعوکح لوا نرق ۱۳ نددالیم

 ی ا (نویلیا) هلتیتدتمات
 وط دبع صوصح هن (هوزنیم) نالوا یسههلا لقع

 (موب دالا) كنهدوبععو «بوشوق سولیا .یدنفب دشیب

 ییاکیه نالوا روت هما

 E دهلا «هددسا شلوا 1 راک نر

EISفا  

iمقاو هدنسیفرش لاعس یادم هرجا رحم ۱  

 لیخ هدمالسا رود لئاوا هبصق و

 ندالع ریهاشم بقلم هلیبقل (لیا) ندا «هلغم وا
 تانیاک رغف تلاش .ردشعا روهظ تاوذ لیح

 ردف A ره «هلغەرات روق

 «ب وا وا دیصق رب و لمس ادم یزف روک هبقع

 هاکت راح 9 روش

 نالوا یسهعدق لاها كنهبصقوب كزمدنفا (ماص)
 رلتقو قو ر هدېعو «بولوا یدمع هلرلید وړ

 بارخمویلا .ردش وا تیاعر ندنفرط هیهالسا توام

 شلدا ات ندتنفرط لولوط ن دجا کلا بول وا

 . ردف و ره هليم “| (هبقعلا ةعاق) و د وج وم یسهعلق ر نالوا

 . ردیل زد جا نوا كنحاعح ماش
 هدنتلابا (هنلی و وعم هلا) كنەنارف (1116) ۱ هلا

 هدنب رق یرهش (یوژن وم) ناو رم رل 0

 (هنر) «هرکص ندنایرج كلهزنمولک ٤١ لاعب
 بصنم هب رہن ( هنابو ) ندنلحاس عاص هدنسهبصق

 نالوا شدبا داشک ردق ه (نانند) ندهبصقوب .رول وا

 رب کد( هقنام) هدتبورا یمالطخ ها

 لیکشت قیرط

 ر) 8
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 كنهسنا رف(۲۱۱6 (etVilaine | هنابو ا

I era 
 .(هنیام) ارش «هلیتلایا هشنامو هلب ریکد (هشنام) ال
 هی لحاوس» یخد ابرع «(هنآول) ا

 هام .ردطاخو ودعا رايا ( ناهبروم) و

 1۲۱۸۸ 4 یسیلاها و هزنم ولیکم برم ۱ ۷ ۲ ٩ یس هیعطس ۱

 الاش بول وا یعسق رب ان اس هطح هساترب سا

 یطعا مسق a ] اح ینییدلوا ۹ رد ۳ دخزام ۱

 امرا (هنلی و ( «ب ول و | باب e یسالطآ طرح رحم

 ا یسیضا را اذه عم ۰ رده دس حاد یبهضوح كنغ

 | هشام هل راز نلیکود هغامرا و «هلغلوا یلدض راع



 ؛ردشلج | لود یا یرلنلیکو د ا

 و و (سش) < (هشیس) هقش ند هبا و هنلب و روک ذم ۲

 تبنم زآ یسیضارا .ردراو ید یر جوا هلرلمسا
 و زا ناو .ردقوح یراتامروا

 «نویقویرلجاغآ الاو هلاتسکو یالوصح ریونکو ناتک
 عاوناو یجلآ .ردقوسح ینناویح یک ریکی و ریغیص

 «یرلندم» ریمدو نوشروق ها رلقارپ وطو شاط
 دش راف كيلياو تارکسمو یراق «یراهناخغابد

 یلسیخو یتراجت هراسو ریپ «غای «تاناویح هلبرل
 «رژوف تلایاو .ردراو یئافس یعقبلابو راج

 هاب رانا هرتیوو ولام تنس هنر «نودر «تروفش وم "

 و ربا ۲ ۵ ۳ «ب وا وا مسقنم هباضق ٩

 .رد ریش (هز) یک رم .ردسات ی هى دلب 1

 کهدنس هلامت تبج كنیج (111) 1 اا
 «بوا وا رینرب هدنسهط+ 0

 كله رىم وليك 1۵ ۰ ءهلتاعبب ندتغاط (ول نات ناش ناب)

 س . رولیکود هنلوک (جاقلاب) ءهرکص ندنارح

 هيم رلعسا وب ید یسهبصقرب هلیخاجسرپ كلاي رافن وج

 .ردشفل وا

 الا
 رلعما و ید هده ع ځا و ضعب «بولوا مسا

 [. هلل روی تعجارم هنسهدام «سدق»] .ردر وک ذم

 نددیفس رح ریازج (یکایلا دوخای) کا
 سودر «بولوا هطآ كحوک رب تم

 . ردعقاو هدنسیلاعش برغ هرتمولیک ۳۵ كنسهریرج "

 هلمساوب هجایوروآ «بولوآ (11100) س وایت یم اه ور

 یرعوط هقرش بونج ندی رع لاش
 .ردهرمم واک ٦ یمظغا ضرعو ۱۷ لوط نالوا

 یسلاھا

 1۳ و ادا

 . ردق و رعع 1

Nesیسهلج بول وا ترابع ندیشک  

 . روال وا هرادا هدنن ر وص هیحأت رب قدم ةو

3 

 | هجلا

 سودر .ردمعورو ناار

 )وو ۱) ا منغاهس و تبالو م ورض را

 رر ا فر تک ا

 یتسانم قلوا یس دجاپاق حجوا .ردعقاو ه دنسنا ا

 5:د الو ندا --. و هيمست هلمسا وب

 ك:غاعس ناخوراص یرب بونل و هیحان ییا هلعساو

 ءاضق هغرب كنفاحس رم زا یرکیدو «هنساضق هبصق

T3 

۱۱۰ 

۱ 
۱ 

| 

 أ
1 

 ب تاک چوا كنب رهش مورضرا بول وا دصق

 هل یا

 ( هغرب ذجلنا ) نوجا قیرفت هنسیجنکیا .ردعبات هنس |
 OR .رارید ید

 E تن الو ۳
 لبا

oRهرد  Eبول وا نش 2 » 

 یرعوطهبونج «هلن اعبن ندن رلکتا قرش كنغاط بودر

 رلهطا هدندهرآ كحهرف هلا یرکم كردى نایرح

 . رول وا تصام هلم رک د

 ناقلا ([۱1۲۰) | ایا

 یعسا كنم دق هطخ رب هدنتبح ںی

 كتاب 9 «هددساک د م ولعم و ناعم ك یدودح «بولو ۱

5 : 2۳ 
 تس رب رح كہ

 تک ادم كنب رک ردا 8 لدن هبل اعش دو دح

 نیکد

 نلنسد ایحالاد و هنسو «كد ره «ع اط رق ‹قلدۇانرآ

 ادافا كنو_یفا رفح یکسا

 مولا ‹قرەلوا ترابع ندرلرب قلغاط نالوا

 ینیدلوا شل و عماج یرارب
 یس ودذح ےس كم د وان 1 قحما 2 از ویا مش اک

 ید وا ر ندای رلیا رنک | «دبدنع دل وا ذا

 دعد ودع هل ر (هس وب و) ی ودح دو دح كناب ریلیا و

 لخاد هبای ودک ام ید یتمح رتسانم .یدرونلوا

 ( ایسیم ) هدیرلتبح بوکساو هوصوق «بولوا

 كناي ریلیا «قردتل وا داي هاب راص وصح مسا (ایادراد) و

 (راش)یسهیفمش دودح كنايرىليا کد ی ید راعب

 یسهیلاعش دودح زکلای هدلاح ون

 رو بوسنم هتیسنح رب یسلاها كارلا

 «بویقا لیکشت تل ودرپ

 .یدا دودحم هلیغاط

 . یدنآ مہم
 هدلاح یرلقدل وا ملکتم هلن اسل

 ندماوقاو لئابق رونلوا هرادا هندنک یدنک یر ره

 رب هدنسهرآ لئابقو ماوقاو هنب یدهسدیا ترابع
 ہرا ندشدهو و رلن وب .یدیا راو یاشا عو

 راو یرلک اما هفلناصروقو قادودیح «بولوا

 ما ر ا هد ربو هاب راتعاصو تراسحو ؛یدا

 یک ردا رقم هلجحاتشات لع و بويل وا

 یا ردنکسا و بلف یرادمح ان ونکام

 ینمسق رب ییزج هدنتمج رغ بونج زکلای كنایریلیا
 . ید رلشلعب هدا طیص

 باستکا هنن رزوا لئابقو ماوقا رکید یموق (تایرات آ)

 ند رل-حا قلهرآ ۷۸ | ده ۶

 -رلشعا لیکشت یلود اریلیار كرهدیا ذوفنو توق

 لک حس OEY لرا هتس

 < لس

 ندد الیم « هد كسا د

 ر هدا ریلیا «بورو ماتخ هتل ود و «هلم وعه

 بوک هنموق (درآ) ك لنایریلیا ذوفن و مکح هدعبو
 ندن را رادک>كنلود یجکیارب یراک دتیا لیکشت راز و



 اا

 یک ہداحاوس كنان وب «بوردن وک اغود ر لکم (نوررعآ )
 .وز كنو .یدیشعا تراغو بہن ینیراهبصقو رهش

 كنب رلناصروق ایریلیا ( توت ) نالوا یسهثراوو یسهج

 نایردن وک ندنفرط رلیلامور نوا باط ی

 «بوشی رک هه راع هلبثل ود امور هلک ا لتق یراریفس

 ندک دتبا تمواقم هنادرم هتنرکسع امور هدیدم تدم

 ضعو «شلوا یضار هحلص بوق راچات_ .هرکص

 (ساویهک) ندندافحا كن و . یدیشم رب و هبام و ریراهطآ

 ويش رپ «هلغل وا قفتم هل(س ويس ر) یرادمکح ا ودکام

 بحوم یضارقنا ید كنتلود ایریلیا یتیبولغم كس
 درلنوب «هد هيا شمک هرایلامور ایریلیا «بولوا

 «بولوا یرابنعا یراذوشو مکح یک هده طخ وہ
 0 رب تسدرس هنن لئابفو ماوقا كنهطح وب

 مي ما ایلیا قلءرآرب رایلامور هد هرص وا .یدراروپ
 قلوا عماج ید یاتوو ایلاست ءان ودکام .كرهدا

 امور .یدارلشخا لیکشت یتلایا ایرلیارب عساو «هرزوا

 مق كنا رملبا هدي سقت هل روطاربعا ییا كنتلود

 ینلروسطاربعا قرش یسب ونج مق و «برغ یسیلاعش

 بس كنغل روطاربعا برغ . یدیشعود هنا هصد

 هدنموعه كنهیلاش ةيشحو ماوفا نالوا لالعمضا

 الیتسا ینسیلام مسق كنايریلیا ماوقا ضعب راسو زراوآ

 وک زوالا هدندالیم نرق یحدب تیابن .یدرلشعا

 اسم تن راروطاربعا مور هینیط:طسق «بولک هورک

 فلکقا نطوت هدنسیلاعش فصن كناي ری ایا هلیسه دع

 هرزعف ندنش الیئما تار وکذه هيتشحو ماوفا 5

 3 روالسا رلنوب «بودا هبلغ هرلنایریلیا نالواشعثود

 ید یتناسل كرلن وا هلامز رورمو ؛شلاق هدنسهب روا

 ربش نوچ رب كنايریلیا . ردرلششالوالسا «بون رکوا
 یرازکیم هجاشابو یرارومشم كا «بولوا یرلدبصقو
 یند 1(سویهنک) و (اتوت) هک ءیدبا یربش (هردوقشا)
 3 یتح 9 رشغل ات

 ندنرلیکسا كا كنهینایرآ ماوقایسهعدق لاها ایریلیا

 ربیا «بولوا ب وسا ها ( جهالپ ) نال وا

 ك رلن وب . ریدنا ناسلهو سعمه هلی سرا اه | ان ودک امو

 یرلناسل و ننج
 او ودکامو < رغما ودا رلیکهدلامش ردو هب ره

 هکن وک « نهی د « ردشل وا ضرقنم

 ۔واو رله ور والا قاطرپ هدسدق رش و یی ونح مسق

 فصذ كنايرم ایا یددس رشعا نطو بولک راح ال

 مولا هدنیظعا مسق كن اینودک امو هد رببآ هیس ونجح

11۲ 

۱ 

 ل یا

 كموقو هک «رویتلوب موقرب ملکتم هلصوصم ناسل ر
 .رویفلب ییدلک ندفرطرب یر نده رات هنم زا

 ۵ رلیلیریلیا یکسا هیلع ءانب .ردیموق دان رآ هدموقوب
 دیش الصا هدنرلقدلوا یدادحا كرادؤا را ییدمش

 «بول وا هج دان را ید یعسا ( رلبا) تح .ردقو

 . ردکعید « را رحالادلب» (ایرلبا) و «لقتسم»و «رح»

 یعسمهل رلعسا ردا تلالد هنانعم وب كن هع دق ماوقا رثكا

 هلکس رهو هنس و .ردمولعم ید یرلفدلوا شفل و

 هل رلیلای رملیا یکسا هسیا كنسیلاها ایحالاد و ع اطهرق

 یرلفدلوا دلوتم ندتطالتخاو جارما لراوالسا

 ید ندن راراو-طاو قالخاو ندنرلتءاق «ندنراا ي“

 الا ا 0 تیپ راتاسلو ؛درویلی شالک
 یراقدنلو هاشم هرادوارآ هدایز ندربوالسا
 رو مات راک

 ۴ ناسالوراسا «بولید و وا ا اب ریلی اهنامز رورم

 لصا ؛یک ینیدنلوا ریس ها رب یر ره ندن رارب

 ید یسرونح مسق ندا هظذام ینا سلو تبسنح

 .ردشلو تربش هلیسا (قلدوا رآ)و (اینابل ۱) )رخ وب
 هسا یا ایریلیا [ . تعجارم E «قلد وا را» ]

 ارس وا نالوا یفداصم هنسیلاعش یاهتنم كناب ربلیا یکسا

 رظن هیدیآ هدام ]| .ردشلرو ههطخ رب ندنکلام
 [.هل روپ

 ندن و كنل ود ایرمسوآ ( ۲۱۱۲۲۱6 ) اما

SONه دنتربح فرغ تب وئح و دنن|مسقن يل وا  

 ید اا قلارق «بولوا یسذطخ رب راک
 :ناتساو اه ایرتسلو اوسو سفن الاش

 ءیرفد قیاریاو اح الاد «ناتسناورخ هنب اون

 طاعو دودحم هل رلدطج لورېتو كدنو یخد رغ

 كنبرلتلایا ایرتسیاو ایتنیراق «هلوین راق یکیدمش «بولوا
 (دتسیرت) و (خابال) هطخ وب .یدنا عماج یتسیضا را

 ( هل وین راق ) یتلایا ( خابال ( «بولوا e هن رلتلابا

 داو ۵ «بولوا عماج کلم ) ايتن راق ( و

 ینیرلتکلع جروف و هتسیرت هایرتسیا ید یتلایاهتسیرو
۱۸۳۰۳ 

 ۱ : ابا هدهدبدس تایسفت نالوا رشا هدننم رات
 ۱ ارادا و هلو راق ان راق هطح 9 ¢ قرەنلوا وغل

  تعجارمهرلمتا وب 1 رایت زا مسش هتلایا ۳ هاب رلیسا

 |. هل ر وی

 ۱ یکهدیونح یاشمآ ( ) 111i | ایل

 ك كو لا كنلابح هلسلس (دنا)



 ل یا

 ضرع۱ ۳۳ هدنتکلمایویلو بولوا ندنراغاط |

 ا ۱ . ونح قرش هزم ولیک ۱ كن رهش (زابال)و هدب واح

 هدنب و نج یاہنم كنغاط (هناروم) .ردعقاو هدنس

 لا. ند ران و: هک« رد راو یسورذ جوا «بولوا عقاو

 4۵۰ «بولوا هزم ۰۳۸۲ یعافترا كنکسکوب

 .ردروتسمهلراقیدمرس یس راق و ندنعافن را كلزنم

 ند تات هدنراکشا نالوا یغاشآ ندعافترا روکذم

 هحرد هحرد ردق دبدحم راو دنشهاق $ قره الا

 . رولوا لصاح یالوصحم هفلتم ملاقا

 | س وا
 .اقحا كن « ناچ رءووآ» اچ ۳ ندا ناعبن

 كرهدیاقشییرورج نالوا یانه «هلنایرح یرغوط
A °مرا (یییسبسیم) «ه رکص ندنایرح كل ەز وليك  

 ED ی ہد هعنجگ كلام هنس س .رولیکود هغ

 «بولوا یعسم هسا و ید یر تو ا یرپب

 اول و هروکذم رپ ندن رانک لوص

 كلام هدیلامشیاشممآ 1

 درلتب روهج ندا بیک رب ییەعقج ۱ ا

 هیمس هيما ك رېن ندبا نایرج ندنحا «بولوا یرب
 ۔وسی )و (هوو) ًابرغ «(نیسنوقسیو) الاش .ردشفلوا
 هلن تی روهج (یک وتنک )و یروسیم هنب اب ونج «(یر
 دود هليل وک (ناغیشیم) و ییروهج (هنایدننا) فرش

 میرم ۱۶۰۷۱۷ یسەیحطس حاسم .ردطاحو

 ندنحا .ردیشک ۳ ۰۷۷ ۸۷۱ یسلاهاو هزبمولک

 ید یغامریا (یبیسیسیم) هقشب ندروکذم رب نچ

 ینیدودح ییونج برع یربم (ویهوا) «یتسهییع دودح

 رش دودح جد (شاباو) نالوا ند رها ك و و

 تدنمو زود یسیضارا س رب ر تانسدیق

 رادلوصح كف ةدنرارانک زار سوت توت
 ندن و وتو ناتک هرجا هل ابویح عاونا ییالوصحم .رد

 . ردنا اورا ین

 .ردقوچ یخد یرراچ و یرلنامروا بول وا ت رابع

 ید یرلوص یلزوط هاب رلندعم روموکو ربقاب «ریمد
 .او) «بولوا یرهش (دلیفغت ربسا) 7 ردوا

 خد یرارېش كویب حاقرب رکید یک (وغاقیڈ)و (الادن
 -احش و مت بول وا قوح ك یرالوب ریمد .ردراو

 ید نوا تکلم و قوح یجد یر ند لرل

 راعاو ناکسا ندنفر 8 رزسنا ر 0 هدنرخاو | يدزليم نره

  Eهدآق مآ اڪ كالاع ۱

 ۱ هدنت رورج(هنایدنب |) هک رد رپ رب

 م یا ۱۳۹۳
 و هد ۱۷۸۲و «دهرنلکنا هد ۱۷۱۳ قردسشوا

 ۱۸۰۹ .یدیشفلوا لر ههعقم كلام ندنف رط

 «نکیا شفلو هدنلخاد ییروهج (هنایدننا) هری و

 هنکح تلایا رب هک ربآ «بوای رآ هد ر وڪڏم خیرات

 لاخدا هنندادع هقفتم ریهاج هد ۱۸۱۸ و ؛شع وق

 .ردشْفل وا

Ilheos)1۱605 د وای ( Rio dos 

 - هک کک سولبا

 كردک ندنحا یتلایا (ایهاب) لاعب هدنتلایا (سئارح

 هب یسالطا طع رحم .هرکص ندناب رج كل هزم وایک ۰

 دا ون ید اخس رب كالا ايها ےک .رولیکود

 (سویلیا سود ج روح ناس) یزکرم «بولوا یم

 .ردیس هیصق

 )1111۳ مویلیا دوخای 1اi00) نوا

 مویلا یرهبارخ

 رهش (اورت) نالوا ینورعم هلکشغد (لوبناتسا یسا)
 ی كنس هعلد لصا مسا و رد رکید مای كنم دق

 هرعس رب وب هلتبسن ه (سولیا) نالوا یسیناب «بولوا

 ه رن یعس فی

 سیسأت هبصق كحوکرب لسا وب قرهلوا بیرق اهد |

 «قرهنل وا بب ۳3 ندنفرط (الیس) E یدیشخ ا

 E ءشلدا دا و راعا ندنف را سوق هدعد

 OE رع یا

 ءاعا
ِ 

 رافغ بول وا ند هاڪ (دصح ر ن)

 هلیم وف هدلاح یسدل وا یسر كنس

 «بولک هند زب نم دنفا ) ( تروح دو

 نطو هدهرونه هنيدم e دنسه صز

 ن 0

 ردشعا تاف و هدنح را ۱۲۲۲و ؛ش

 اع E سم له (ناعلع حر یولوء)

 دن رهس دابآ ج رف ا ندنسا رعس و

 هاب
 یراعشا قوحر و یس رک ذن رب هل ا ونع ¢ فاطالا

DEیعنم  

 رد دهلج وا دمو وس .ردراو

 اک تدا رای فلز

 ام رابیخا

 تقرت مه و سد هرې ۳

 ام رام ممش ٌهلعش تسيل دود زج

 تسد رد

 ره تسبب با رطضا ر

 «هرزوا قاوا ی زب ربث عدو لنادمه یر < 3

 .ردراو اهد عاش یکیا صاخع+ هلصلحم وب



 م یا
 یویفارفح ناتو یکسا (1۳215) 8۳

 لابح هل سلس هداشا رارسا 9 ۰

 ط وم هنب راغاط ساقفاق كنهلسلس ویو «ینغیدنلوب
 «قردازوا یرعوط هب ییاعش طرح ردع «هدلاح ینیدل وا

 نایب یکیدلو هییا ینتکلم ناروت ینعب (اینیکسا)
 طلغ ندنسهلسلس (هنالایه) كتندلسلس و .رارویدیا

 (وناعا) هدنناسل یرکسناس اذ .رویلیشالک | یتحهلوا

 .ردکعد « یراق » (وناهه) دوخاپ

 ۱ تربعا

 . ردشع تا و 2 افس هدس ران هد ۱ و «شعوط

 -وا ندنسا رعش هسنا رف (1۳06۲۱)

 هد (من] هد رات MEY بول

 رد او یرادکعنم و هاب اه و یرهباکح م وطنم ضعب

 ۔هطخ هرووناه كن اینالآ (Eim beck( | كمما

 هربمو 1 NN ENS )و و دس

 بتکم « ی اه ۰۰ «بول و ۱ هیص ر هدنلامش

 )۰ نکاهسورح) :اردراو ی 9 جاقرب رگیدو یسدادعا

 N كنکلس ر كح وک

 | یلارما
 هدنبرع هزيم وليڪ ۱۷ كنورب زوپ

 9 ص ص ) EE ند € 2 ریما «

 بوس وا هلمآ كحوک رب هدن رک د

 یر جاو

 هب ون ندلامش ردعقاو هدن) ایم ه زنم ولیک ۷ كندصنم

 ضرع هغ ندقرش «بولوا هرتمولیک ۸ یلوط نالوا

 یلشاطییضارا .ردلک د هدایز ندهزام ولیک ۳ یبطعا

 -اها ٩۸٥و ییالوصحم ناغوص هجلشاب « بولوا

 هلی-انعم « لنا-ٍعل ییا » یبیلصا مسا

 هدنعما ىلع ریما ندنارع هدف ند> «بول وا (ینیل ولاق)

 یسرق كنتالو

 . روال وا ه رادا هدر وض هبحات ۳

 اسرعا
 بی ۰

 اا یسل

 راکدن وادخ ا و

 قح* هنساضق همردناب عبا هنغاینس

 تهح كنایساقفاف ( ۲۳۵۲۵۱16 (

 ساقفاق بول وا هطحر هدنس هبق شش

Aاتس زالو هدنبغ كن اتسح 7 (ه دن ونح كل ابح . 

 رک دەرقو طاع هلرلغاط ینارطا .ردعقاو هدنلامش كب

ATE ENSناسا بول وا ترابع ندهضوح ر دوم  

 -ربا (نو ر) «ب والی وط یرثک | كل رلن و و ؛ردق وح

 ند عوط هد یرلصم رکید یک ی رک دا لیکشت ینغام

 ) یو ( یسهاکسا . رر وا وا بصام هربکد ھه ی ع وط

 یطخو و مسلم نک هرز رګ

 اإ
 ندر ده رق تولوا

 .ردن روش (سیاطوق) یزکرم . رک ندنسهروا

 تاغ هل | هع وه تابوبح بول وا تنم كلی یدک

 ا 111٤

  رلهوسیم عاولا هلقومااو بارشو نونوت ع ونرب ییا
 یرلذدیم هدن رلغاط .رول وا لصاح هرز وا ترک

 . ردق وح ینااویح واو ی دعم راد صوصاللالعو

 ندنعب ارسا یسیلاها رارب هلږیعس كنتم وکح هیسور

 ییرلربق نالوا یرلترهش هلرلنسح «بوی هک زاو
 نرق یحدرد نوا هطخ و .ردرلشم دا تداع ینعاص

 هح را هدعب بولوا یاب هناتسحزک ردق + یدالیم

 تلود قاعتم كره رک هن روص كلسن رب رب

 هدطیض تندی سوره ۱۸۹ 6و ؛شلوا راذک هبرح

 و ی ا لوط

 هر 4یاعع

 ار و

 .ردراو یسیلاها ۸۰۰۰۰ بولوا

  رادج(1۳012۲09) زوما دوخاب | °

 ا 0 7 سس ۳ ۱ هوا
 «هدنسلامس ا هزیمو-اک ۱۸ ك رج یزاغو

 یملو هدنسیفرش تونح هزامولک ۲۳ دردم

 .ردعقاو هدنسیلامن یرش هزنمولیک ۲۰ كنسهرب رج

 ندیلاس قرش بول وا هدنلکش لیطتسم رب مظتنم ريغ

 رخ نده ا ا نرم
 وا د ا عا لر نالوا

 ندرت ولک ۱۳ یضرع نالوا هبو نج ندلاش

 OSS هدابز

 راد) وصحمو عف سم زا یسیضا را .ردم ورو لارتس رخ

feoىکا « بول وا یسیلاها  

 لوک «قوما «,نوشز هلا هعونتم تابوبح بول وا

 .رولوا لصاح یعاونا كراء ربسو هویمو ایوب
 . راقیح یجد لابو كہا

 رد و را قطعا را را دة راو تیکلل و

 . روال والاعا تاج وسنم ضعب قلعتم هاش و رفم ندک و

 ین

 نوش روق لیست نداین دعم

 ید اسلک 2 و یف رش عماج رب ود ورا نورد

 ا ینردل وا لصاح رفووک 7 هدن) ام كن وب بول وا

 لحاسیزک رم .ردراو جد یناهلو یوق جاقرب رکید
 یسهعلق رب «بول وا ی :EWE (وزیساق) نان وب هدنیل امش

 .ردراو ید

 . رونل وا هرادا هدنن ر وص

 ۶ < و 2 ٠ یا كن هکم «ب ك ا 1

۲ ۰ 0 0 ِ 

 تیداحا ضعب الق ندنعو ندن ردب . رد رلشاوا دیش

 یاسر «بودیک هماس و . ردشغ تیاور هل رش

 ۱۳ص

 ۲ اضق رب قم ږ_:غاچس ی هطآ و

 9و زر دن و ند هاو ید

 - تست ی تای #7



۳ 

 ,هلسق ی , دل اصض مکحنب ناورم . ردش ا ¿ نطو هد هرصب

 ههبراح د هب هجرت تحأاص 6 هدنکیدتبا هب رام

 با وج هرات وش كنه هک ا فلکت ی

 : ردیورم ینیدلوا شمریو

 لیصی الجر "التاقم تسلو
 شیرق نم رخآ ناطلس ىلع
 نها .لع و هناطلس هل

 شیطو هقس نم هللا داعم

 مرج ريغ ىف السم لیقا |
 یشیع تشع ام عفانب تسلق

 ۲ بول وا نرد هاڪ

 ما نالوا (ماص) هّلالوسر ۱ دیبعن نکا
 ترضح .ردیردار كدبز نب هماساو لیغوا كنعا

 ضعب و ؛شفلوب هدنرلیوبن تمدخ كزمدنفا تان اکرثف
 یدهدنسهعق و نینح . ردشعا تیاور هشبیش ثیداحا

 ندنساقفر ك (هضر) رع ن هلادبع . ردشغفلو رضاح

 ان. جاج نالوا
E EAN, 

 - دازا هیلعت ب بولوا لع ن نع

 ندن رلترضح سابع يا .یدیا تاذرب یهفوک ندن رلیل

 .ردشعا هشرش ثیداحا تیاور ندناکا راسو

 SE ےس ه رص هباڪک یس دن ڪک FE یرلضعم

 . ردیلغ وا كیهجرت بح اص ن

 . رد رتشعا

 دست: (هناور) كنايلاتا (100012) ۱ هل وعا

 بونح هزم وليک ۹ تن رش هناورو ۰

 «یسلاها ۰ بول وا ریش رب مکس دنسب ّ

 . ردرا و یرلهش رب اف ضع و یسایم داقآ جیا

Kk Î ۱ ۰داشت اسم  
 2 0 را 3 1 ۱ ي ومعآ
 جخراب ۱۲۱ ۲۱۸ «بول وا ندننس بس

 تافو هد۱ ۷ ۲۸ و ؛شک وط هد(ع رمهرون) هدنسب دالیه 3

 راس هل رایرادمکح نادناخ یرلتلود هوروا . ردشا

 .ردشمزاب ینیرابسن كاکدازرب اکا 1

 1 (لو ربت) اع هدنسهیحات (نوزپ ع) ۵

 سفنو هریواب هدعبو ندن ریش (یوریسنیا) و ندنجحشآ |
 ندنایرح كلهرن هولیک ۵۰ .كرهک ندایرتسوآ

 بصنم هب هن وط  «هرکص
 ید لایا ر نالپربآ لر وب ندهرب واب كت

 «بولوا یم“ هلعما و
 . ردیش هب و

 ین ( این راپه ) هدەرلکنا (14) ا

 شفل و لکشتم هلیما « هعبس تاموکح» ]) »

 . ردراو یسیلاها ۲

 . ردعقاو هدنسل ام قرش ۱

 | ایرتسوآ یراقوب -.رولوا

 ن یا

 یتموکح ( سکسو) ندنراتموکح نوسقاص نالوا

 ۷۳۹ ندنح رات ٩۸٩ كدالیم «بولوا ند رللارق

 یکدم هاناح وتف ماط رو ؛شهروس مکح كد هنح راد

 ذاضنا ساسا كدرفلآ كوي هدعب «بودیا عیسوت
 عقا و هامور .ردشعا عضو نواقرب ینیدل وا شا

 «هرزوا قلوا ا هاا هت رزوا یحایس ر نالوا

 .یدیشعا ح رط کریو رب هثس هعس

 .هریزح هبا 2 1۳9 ۱ اا

 تنب ریش رېش سوغ را یکه دنس
 رکید و لهکینف هدتاوررب بول وا یاده یکسا ا

 یدلاح ینیدل وا بوم فنهوق (مجالب) هدتنا وررپ

 .یلرصم قاطرب ندرعم لوا هنس ۱۹۸ نددالیم

 یروک ذم ریش «بولک هنانوب هلرلناب وج برعو یلهکینف
 او یکسا هلتسانم ییدلک ندریکد . ردشعا

 نود افشا شف لعوا دارو
 زاد رسصم ( 5

 - وا ییغواد ها ہسپ) نر ] ورا
 «نکیا ی راد یس هداب سصم یعب (اییل) ادتبا بول

 نت او مک هنگ یطم اهن را

 بولغم یا(نجآ) ندنررادرس نارا هد ادعا رل

 ناریارب رکید هدنمسا (سویاغم) ارخوم ,هددسیا شا
 یهاش ناربا « بول وا بولغم ندنفرط یراد رس

 ردا لتف ك راک هحاخ ندنف رط رشد رآ

 ) یا E) رے اونا ترس تا لانا

oeدا دعت هلس | ونع قرشا كالم هدنش هداه  

 ر سوگ ا ارا دمکح ناناوا
۳ 

۱ 
 هبه ر وک ذم و رد اه

 [.هل روی تعجارم
 وک هد شالو نو ۱ وللاب وللاسا

 هدنشاضق كم هملق لنخاهس لر ۰4
 كغام را لیزق «بولوا هبصق كح وکر یزکم هیحات

 ٥ كن رغلک «هدنسیقرث بونح ینعپ هدننیع

 هزیمولک ۵۰ كکح هعاقو هدنس ونح قرش هرم ولیک

 كعامربا روک ذم یسهیحات

 ر دم نم ادد هب زر 3 ۲ بول وا عقاو هدنس هوا

 e ال و رک دنا کبد < ۳

 یک هنساض# دوکس كنغاعس

 ۲ ۵ كد وکس تب ول وا هیصق رب . كحوک وڈ یز کر هحات

 ڭكکح هل نالو اول رک رم E تب وئح هزربه ولیک

NEYءا ولك ۵ ۰ كيدس و رو ه دن واح هری ولیک  

 ند وک ۷۳۷ یسهیحات FTE ردعقاو هدنسدب ونح قرش



 نر ا

 یار (قسرو) هاب راغاط ےچنام وط هیحات وب ؛ ردن رایع

 تنم یسیضارا « بولوا دالا زود یکهدننسهرآ

 ۱ .ردرادل وصحمو

 ناشکتس او دنخاصس و تیال ور هلن و ۰

 هنر نوا رم تا ] یا
 كنلوک راصعج وقو هد راک كنب وص نبا «بولوا

 هرم ولیک ۵ ۰ كەي وق «قرهلوا هدنبغ هرم ولیک ۲
 .ردعقاو هدنسقرش لامش

 ند ریکنح دالوا (هاش دوم ربعا) ۱ |

 هدنارا هدنضارقنا كنهياخليا تلود ۶

 ( نایوعبا ) «بوسلوا ندکولم فئاوط ندیا روهظ
 ا سریع تاب اعبا لاضاوخ رادیو اتو

 راشم ناطلس بول وا ندنلاجر كدیعس و ناطلس

 هد زاربش ضرب ندریکنح دالوا هدنناف و كہلا

 تموطح یسدنک هنما كلوا بودا سالجا

 هاا اكناخاب را یک هدن اجاب رذآ «نکیا هدنششت كمر وس

 ربعاییغوا لوب كيوب .ردشش وا لتف هدنګ را ۰
 یتسان یا راما هدنندوع «بوحاق همور هاش د وعیسم

 لغوا كجوکو ؛
 یرکص ندکدتبا طبض یزاربش قعا وبا

 شل وا لتف ندنف رط ناب وح ریما

 میس ناطاس

 ان داع ءا قاحملا 5 یرلتهح Eb نامفصا

 تموکحهنس ۶ هدزاربش . یدیشلیا لیکشت.تلود رب

EEندلاز راس ریما ند رفظم لا ی رکص  

 . ردشل وا طبض ندنف رط كيوب سراقو ‹لتق ندنف رط

 هدننامز یزاریش ظفاح قحما وا میس لا :زاتس

 . ردیح ود# تم J راشم اش «بولوا

 ٦ كىەللاتچو هدنغایس هل اتح کو
 جا

 بی هزنم ولیک ۵6 ۰ ا 2

 بصنم هنآ وک ہیمکح كل وم «بوا وا .A 3 هدنسیل امس

 لوص كنطخ لوب ریمد و هدنرزوا یرې وص هرق نالوا
 هنحا كنايف و یروص لدعم ددعتم .ردعقاو هدنف رط

 ۷۲۷۳ هب صڈ ا . رد راو یس ەراغم 9 کسا شلیوا

 ندنفرط یزاغ راکدنوادخ ترج تاذلاب هدنخم رات

 . ردشف وا حش

 ىسدطقن ىلاش لا كنيل وطات ۲ | ٠

 ونیس «بولوا نور رب نالوا ]
 ORE 2٩۲ هنا

ETT. 

 ورب هجنا
 درک د هرق هدنتهج بغ كب
 a هام ضرع ۹

 . ردعقاو

 ندنلاتز كنسزاغ راکد وادح

 .وص هدف را ۸ ۶ HE زابل هچننا

 .یدیا یادناموق كنهيامع رکاسع ندا تو 4یف

 ندنلاچر یزاغ نام ناطلس كب نابلپ یردن كنوب

 یا ۱۱۹۹

 «شع وط هد هرصاح ین ی رهش هس ورب هنس ۰ بول وا

 .یدیشعا ۳ جد یدد راصح تابلو

 اس هر یصیق تنش الو هرقن آ | رد هجا

 هیص ر یکم صف هدنع ۱

 «هدنسد ع بوئح وک ۲ كن دب سصیق «بولوا

 هدنعافت را هزم ۱۱۸۹ هدنکنا رب كنغاط

 كياچ كچوک رب نالوا یانمه نایکود هیوص هرقو
 .ردعقاو هد رزوا

 یسالج «هد4هسا نايتس رح ىروصقو مالسا یمطعا

 ا لرو كب هبصق اد هلییاسل هکر
 2 كنيل وطا ۲ نوت بول وا یواح یرلذافوسو

 یماضق اوت هات

 سی> را

eesمش بول وا یسیلاها  

 . ردیسهیصق فیظن و رمهط

 .اضق ولهود ترش « هب رد وق شف ندنتهح یاش قرش

 اخس هدکی كنتالو هیوق یخد ابونحو اغ ایر

 راصح هرق نالوا یا «بولوا 2 دودع هل يغ

 سقف یسیضارا .ردعماج ییهبرق ۱۸ ریارب هلیسهیحان
 ترابع ندررب زود قو ندن راکتا یغاط

 .ردتدنم هعف دا وا بول وا

 لب را

 هع ونتم تاب وبح ینالوصحم

 هزک «یرهج «ایوب لوک و وم ها رب ۳ و
 1 ۳ رب راتیع ندنعا ونا هل رله رس و

oeهروکذم هیصق ۰ رد هدن را هدار دو ۹۵  

 یرلک دلیا ات ا شات ققطصد 0 ر ی وض رزم

 باب ۳ مس نانلو هدنن ورد بو وا ندر رمش

 د عماجر یلهبق لزوک و ناخ رک راک

 را كملاراشم قا و تموکحو ماجو 4س ردم

 یییش كنه روک ذ» ةبصق «رارب دعا وا ندن رلهد زکر

 شا العا
 .وا امرا رب هدنلیا ور ۱ 4 2

 ۔الآ) یر دق مسا و تم 1

 .رد(هح نسب و) ا لجسم ییاهالانیب مویلاو (نوه

 قرش كنس هبصق هب رسک هدنشالو ر٩ سانم قامریا و

 یقه (رعلب) ندلوص «هلاعب ندرلغاط یک هدنتهج

 یتغایآ كنلوک هک ندغاصو
 ندنحا 1 «كرەدىا ن ایرج یعوط هۆ

 ندنل ابح هلسلس (سودنیب) نو رم اب ندنت) ۱۵ هثسم اه و

 ك رلیاج قوحرب نیا ندرلغاط ناربآ قید ودح ناتو و

 مت بو:>و 4 كا

 لیدب هرب ندرب «هرکص ندک دتبا عج یخد ینیراوص
 (نورح) «بوود یرغوط هقرش لاعش « هلنماقتسا
 ند  زاغ و راط قاطر و ندنسهرآ یراغاط (دب رامآ )و

 هبرف هرقو «ریقارب هنفرط غاسص ییهجفرس كرهک
 -ود یرعوط هقرش هدعب «بوشود هبهووا هدنراوج
 ع بونح هزه ولیک ۱۰ كن: صنم (رادراو) كره



 ن یا

 یسا رجم .رولوا بصف هنب زفر وک كينالس هدنسب

 كنس هض وح «بولوا هدنل وط هرم ولک E اب رقت

 ی هدء ووا . ردهزتم ولیک عب رم ۸ ی. دیعطسهحاسم

 « راصاب وص یهو وا ایرنکا «هلغل وا یعطس صا

 یوق 7 نو زوا ات هاشم کد لو هل اعفد و

 . رد واح ید ییهطآ كج وک جاق رب «بولوا هد 3

 سانس ا واچ چ

 هدلئا وا ی رعه نرق کوا نوا «بوسل وا ات

 ناهاشدا ینیدنل و ی)رصاعم و ؛شفل ون تایح و

 هاش هدنح رات E «بودیا كابحاصم دهماظع 3

 ید هنا ربا اتقیفرت .هب یسلیا نلک ندننفرط سف

 .یدیشل ردن وک
 .دوبعم كني رلنامهارپ دنه ([00۲3) ۱ اردنا

 یک هر رز وا ا
 ريخو یهلا كروسایو طولب «مريدلي «رو «زودن
 كيج رب .دنلاو یللوق ترد رو ر 1 8

 هدنن ر وص شغب ف مات (تاواربا) «هدلاح ینید وط 4

 | هردنیا

 یانمه «كرهدیا نایرج یغوط هبیرع لامش لناعب
 (هراول عم هردنبا) ههرکص ندکدتسا قش یلایا نالوا

 هدننهج برخ كتلیا وہ «قرراپ یعا مق كن
 هزنمولیک ۲۵۰ یسارجم .رولیکود دنغامریا (هرآول)

 سنازوو وروئاش یرتاش هدنتلایا هردنبا . ردهدنلوط

 كنب راریش (هشول) یخد هدنتلایا هراول ع هردناو

 . رک ندنجما كنەبصق جاق رب رکیدو

 ۱ هردننا

 الاش .ردشفلوا معدن هلیمسا كرن نک ندنحما بول

 .فویو (هزورق) ًابونج (رش) ًاقمش «(رش عم ہرآول)

 رب هدن رله روا كیهسنارف (1001۲6)

 وا تلایا ر, هدنسهض وح (هراول)و

 یاش بع «(هنایو) ندنتهح یو برغ 9 8
 دودح ها رلتلایا (هرآ ول عم هردنیا) ید ندنتهج

 مور و یهیعط» هحاسم «بولوا طاسحو

 .ردیشک ۱۹ ۱۶۷ یسلاهاو هزن.ولیک

 : تلایا «بولو | یرهش ور ۱ تیاع (یدنفا قطس صم)

 | هدنلدبروا كتهسنارف ( 08 )

۹۷ 

 | هل رار ېم هزو رقو نلوغنا زلف یش در ثب ندهردنآ

 .رونل وا اورا

 بوح : ریلی هنل وا مسقت هح وا هکهج وږ بول وا

 | لو ضراع هرزوا تیموع یسیضارا

 ۱ ندرل۰ وواو ند رلغاط روت هل رلن امر وا هج فرش

 .ردقوح |

 . رز دنا اورا ییسیضارا |

 ۱ هدندودح یتلایا (هزورق) هک «ردرپن

 وا

 ن یا

 بولوا لتبوطرو قلقاطب فرط هنروا ؛رد رابع
 ترابع ن ند هتسنم : یضارا یهح قرش ؛ رد ربغآ یسا وه

 اک “روح ک «ناتک ‹هلا هع وه تاب وبح بول وا

 یسهیلها ر ویط راسو قواط ها رانو وق و ینالوصح

 «زب هلیاجوسن» كو یسهیعانص تالو
 وناش یک .ردنرابع ندهراسو نایت هخوح

 نودوسا «وروناش

 «هدلاح ینیدلوا مسقنم هیاضق ٤ هلی رلعسا نالبلو هرتاش
  Nردعماح ی هی دلب رب اود ۲ ۵ و هیحات .

 را ۵ دنا
 E راول عم ر

 هل راما كغام راو یاچ نک ندنحا «بولوا تلایا رب
 ندنفرط لامس قرش (هن راس) الاش : ردشع وا هی

) ۲3۲6 et Loire ( 

 (هردنا) ند هح ییونح قرش e ۳ هراون)

 آول عم هنم) یخد ابر «(هنایو) ندنتهج ییرع بونج
 یس هیسطس ام «بول وا طاححو دودحم هل رلتلایا (هر

 را 2 ٩۲۱ یبیلاهاو هزم ولیک میرم ۱ ۱

 ءهردننا بوک ندنس دب روا كتلایاوب ییعامربا هرا ول

 ید رلیاچ نایکود هرارهن وپ راسو هلايو «هزلق ءرش
 تنمو لزوک كب

 . ردشل رب ویا یسهجاكن هسنارف هتلایا و «ندنفیدل وا

 تیاغو توج یرلء رب سو هوی. «بواوا زآ یابوبح

 بول وا ترابع ندربمد جاشاپ ید اعم :ردق وح هد

 نلاق یس هیعانص تال ویعم . رد راو هد یرلقاج وا شاط

 نیو ندنرلشاق تاشو رفع كہا «هلیاج و_تبنم دلو

 كيلا قواو كو «باروح «هلدر و «هعصای

 ا

 خد یرایرا هلیکح و كراو یسهیلها تااویح .ردنر

 : تلایا «بولوا یرهش (رو]) یزکرم

 یتیدل وا م دقنه ا "۷ هل رلم ا نونیش و هش ول روت

 اود ۲۸۲و دیح اد ۱۲ 2 و

 ا ندقانح و دغاک « نایت «هراب ‹«قايوق 6

 . ردق وح

 . رد واح ییههدلپ ر

 كنت ویفا رغج نات و کسا (1:0105) ۱ نوا
 . ردعما یرلکدریو هنر (دنس)

 .ولعم هریک ٌهعطق «بولوا (دنه) 0 لصا كن و

 .ردذوخأم ندنمسا كرهت وب ید مسا نلیرپو هیم
 (س) ایرمک ۱ هدیسراف (۰) ) یهدن دل نا یرکسناس

 (دنه) ید ه رهن و رلیا ربا ندنعیدلوا لدم هنف رح

 ترش هلعما وب روکذم رهنو «رلشءد (دنس) هنیرپ

 هد یسیکیا كن رزدک (دنتس) هلا (دنه) یک ینیدلوب



 ن یا

 تهح زکلاپ كناتسدنه یمسا (دنس) «هدلاح یشیدلوا رپ

 تست ۱. رد شف وا صحت هند هیلاهش دين

 ۱ وب تارا هو
 ۳ ) inaye ا

CE N) a e" 
 ۱۷۸ كن(هنسنو) «بولوا رهشرب نالوا یزکر م

 یړېن (رویر هتیاو) و هدنسیقرش لاش هزنمولیک
 اوت و ییلاها eya E وا

 وسو هينا «بولوا رهشرب کی كب .ردراو یرلبتکم

 . ردشل وب تربش هلیکل زوکو ماظتا كن رلقاق

Ea) 0دععج كلام اشمآ . 

 یرب كرلتپرو مج ندا بیکرت یس ) *
 افرش ا روب و لوک (ناغیشیم) "الامش «بول وا

 (کوتنک) ندنتمج یبونج قرشو بونج (ویهوا)

 .ردطاحمو دودح هل رلت روج (سن ونیلیا) ید ایف

 .اهاو هزبم ولیک علص ۹6 ۱٩ یسهیعطس ةحاسم

 (سیلپانایدننا)یرک رم «بول واینکت ۰ ۱ یسیل

 بودنج قمشو بونج یهظعم رہن ( ویهوا) . ردیرهش

 رب کیدو شاباو «رو رهتناو «یک ینیدربآ ینید ودح

 هدن ءرآ كرلنوبو «ردیا نایرج ندنجا ید رېن چاق
 «بولوا مالغاص یسا وه . رد_ثلحا لودح چاق رب

 رانامرواو زود یمسق لامش صودطالعو یسیضارا

 هبرآ «یادغب ینالوصحمم .ردر وتم هل رااوک و را ریاچ

 و «ناتک «ستاتب «نوت وا «سصع فالو

 ریقا رەد . رد راو یجد یرلغاب ضع .ردنرابع ند

 .ردقوچ یراداط ج ریکو مرم هی رلندیم روکو
 یرللوب ریمد .رارریدشینب تاناوسیح یلتیلک یبیلاها

 هدن راتیبح لامس . ردکلشا ك 9 «بوا وا قوح

 .لدودیاراذک تشک هیشح و ةيلصا لئابق ضعب ن الا

 ندهدانق هدنط-ا وا یدالیه نرف یحد نوا هطخ و

 «قرهنل وا ناکسا ندنف رط یرل رج امم نسنا رف ضعب ۳

 هد ۱۷۸۸ یشراق هشنازواحش كنهیلصا لاها رلنوب

 هدب ۱ :یدراشم رک | ےس هاج كي دیگ الم

 هم هلمعا یددمش : یر هنل وا رابتعا E ل هک 1

 . ردشُعل وا لاعدا ۵س و رت ص هقفام ریهاج هد ۸ ۱ 1٩و

 اف کی دو
 هدننهعساو تلایا (قنک وفا ] * مم 1

 «هلاعب ندرلغاط ( قحوخوا) بواوا رهن كویرب

 ندنایرح كلهرمولیک ۱۳۰۰ قرهفآ یرغوط هلامش

 . رول وا بصنم هب یلامش طرح رح هرکص

ITndighirka )کای ات میت (  | 

۱۱۹۸ 

 || كورپسفا

 3 تابعج ضم و یس هناخ هزوم «یییلعلاراد < یسد

 فلاح وسند قومایو كہا هد رېش ول . رد را و یسهیلع

 423 و . روال وا لاعا هراسو تینا « ترش « هخوح

 .یدیا ی رقم ثنب رادقود ای رتس وآ ۱

 . كنهیسو رپ ( 105101۷0۲۵ )

 مکس هدنترح قرش ۱ ورا

 هرم ولا ۱۱ سنا نوک ) بولوا ریش

 ۔الت لع كنبرلیاچ (رتشا) هلا (بارکن آ) «هدنبع

 هدنطاقت ةطقن كنطخ لوب ریمد جاق ربو هدنسیق
 ها ا یردعقاو

 یمیلاها هسنارف Jw! (Insubres) ا

 (اولوغ) دو خا ( لاغ) نالو! ۰7
 كنالاتا لوا نرق جاقرب ندد الیم بول وا ندنماوقا

 لرل امورو ؛شا نطوت ,كرهلک هنب راتمج ناليم
 دالیلا لیف تدار .یدراشل و هدد راح تقو ره

 دا رم سوآ . ( ۵ ۵
 1 یرکرم تنسهطح ( لورم

  بونح هزم ولیک ۳۸۵ كنهنایو «بولوا رېشر نالوا

 دنسیفالت لح كرار (لیس) هللا (نیا)و هدنسیبغ
 وا هدنلکش هربادفصن هدنرزوا كنه رب . ردعقاو

 - ادعا بتکم یتوتفلاراد ینیلاها ۱۷ ۰۰۰ «بول
 س وود و

 ۱ یم> درلیلامور «بولوا بولغم بلک هدرا ۰۰
 . رد رلشا باغ ید ییرلتیسج و ؛شعرک هنحآ

 7 دیصق 12 هدننس هیقت ات (جیوش )| نادیسفا كن هر وسا ( 105100010 ) ۰

 ۱۳ 2( جوشا )و هدنرزوا یربن ( بلآ) .بولوا

 ۵ یس اها A AEE ردعقاو ه دنسدق سس لامش هزنموایک

 .رد راو یزیسانم رب ر وهمش و یرلا راح كوي

 هک «ردرهن ر هدنشیالو هی وق ۱ وص نا

 بودنج كن (یعاط ناطلس)
 ۱ نیا ندراضف نیغلیاو هینو شو ندن رلکدا قرش

 ۱ هدعی و هلام هما لوح ندنعاقحا كرلياچ ددعتم

 ۳ تنساتق تافکسا «لرهدیا نار یرغوط هقرش

  هلرخت یمطعامسف كنب وص «نکرک ندنرءووا وروق
 تصام 2 لوک ت و هرکص ندقدل وا بیا

 اا .رولوا

 رشت ینارخ .ردهدنرانک خانص كلوا یسهیرق

 . دهم واک ۱ ۸ ۶

: 

 3 مننا
 مسا كي هطخ نالوا ترابع ندنتیبح  3

 (یوا نيا) نالوا یرکرم كنساضق

(Ingrie)ع روبسرپ هد ور  
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 ن یا 3

 نوا بول وا والسا یسل اها یکسا كن وب . ردیم دق ۱

 ین
 طیض ییهطخو وزب لوپ دو ۳ «هدفسب دشمگ

 ا ك رلیلح وسا هدنرخاوا یدالیم نرق

 .ردشعا داخلا تخت «هاسیسأت یغروبسزتپ و

 هک ر ر هدهیسور (1 8011) ل |

 ۶ ۵ ۰ هاب هدا (نوسرخ) 2

 غامر( )7 مر
 .رولیک ود هنن رې (ع و) ندنلحاس

 | داتسلوشنا
 -وم وهدهزب واب (108010151800)

 هد: امش هزم ولیک 1٥ كلكن

 | هداح ییدلکود ههو ط كنيرپن ( روش ) قزهلوا

 «یسیلاها ٠١ ۰۰۰ «بولوا ربش رب مکس عقاو

 «یسدادعا بتکم «یسیر,وک لز وکر هدنرزوا هب وط

 یراهشرباف یلیخو یرلنزحم زوط «یسهلاخ هتسخ
 یدهسدیا راو یخد یوتفلا رادرب روس .ردراو

 . ردشفل وا لقن هنرپش (توشدنال) هدنحم را ۰

 هدنف_شک یاننا كناشمآ (10625) ۱ یو

 شفلوب هدکمروس تمو = هد( ورپ)

 هد دالیمنرق یعکیا نوا هک ردتلودو موقرب نالوا

 یرلد وعم ران و یدو فج هنت) ود ) هراعآ)

 بونلوب هدنساعدا قلوا یدافحا كشنوک نالوا

 ۔رادکحو «یدرازغا جاودزا هللا لاها فونص راس

 یسیج رب كران و .يدرازدبآ بدا
NANE?ندنلسن بوک دن + 4 هدنسن درایه جرات  

 ( قاف وقنام :ردنفط را و
 قااق « یااقاتام 6 ینابو « کو 3 قو یشیس

 اشا ءاشوقاربو «قاقآوه راوهاب ءاقور «یناو

 «قااق انآوه «ینابو قایوت « یکناپوب كئوق

 (ینابو كنوقاشاد) ند رلن و .ابلاوملاتآ «راقسآوه

 یربخا كرلنوب .یدیشعای رلوب لزوک تیاغ هدنکلع
 رال وی اپسا هدنسد د اليم حرا ۱ ۵ ۳ (اپلاوملا ۱)نالوا

 ندلسن وب . رهشغت وا مادعا بولب وط ربسا ندنف رط

 رکید هد_:یسا (و راما قابو ) نالوا شوک بول وا

 ن یا ۳۹۹

 ,ردعقاو هدنبرق كنبصنم یربن (هانرج) و هدنفرش
 كنوبارتسا بونلو یرلهبارخ كرهش رپ كوپ هدننای
 :رد_ظ وم یسلوا ربش ییدشنا هی ( سونیتق )

 .هب رام عرف . رد راو ره راغم عساو اط رب هدنراوح

 . رد رلغل وا نولغم هدعق وم وب رلس ور هدنس

)1ngelmunster(كن هقیعل»  

 هدنلایا هردنالف یرغ ۱ رتس وملکتا
 بولوا هبصقر هدنلامش هزبمولیک ۱۳ (یارتروق)و
 رزسنارف . ردراو یراهقرباف یلاخو یسیلاها ۰
 بولفمینیرکسع هرووناهو ریلکنا هدارو هد ٤

 ۱ ری
 ۰ رد رلشع ا

 | وني
 هدنمسا (هلفن) موقرم «بولوا یسهجوز ك(سامات1)

 كرهدبا قیلطت یتسیدنک «نوحا كا ح وزب ربق رب

 یغوا کیا ندنویو ؛شلآ رارکت هرکص تقو رب
 شلک اد لغو يا یند ندلفن یک ینیدلوا
 .هح وق «قرهناقفصیق ندن رالغوا روا (وننا) .فلغل وا

 رلقح وح «هددسا شم ر داق دکعا لو یرلن وب یس

(Ino)هروک هبه ات وب ربطاسا » 

 یرادکح ( هبی) و یربق (سومداق)

 هب(هدیلوق) كر هني هج وقرب لیغاینوتلآ «بولآ ربخ |
 ند(وننا) ندتبسوأمو تدجح سامان او ؛رلسشجاق

 ؛ هحش دیافلت بو راچ هراود یتیرب ثنس رلاغ وا نال وا

 ریکد بوت | هر د کا رارب هلیلغ وا رکید (ونیا)

 .شلوا یسیرپ

(Inverness) 2 ۱یانههدایح وقسا  
 د كفل e سرو

 روت ر یک ہو3 نالوا

 ‹یسل اها ۷:۵ ee . ردعقا و هدن رز وا یر (سن)و ۱

 -ا وا تاج وسنم قومابو كو ‹یناھآ مالغاصو لزوک

 یتراح كلشیا كبو یراهش راف و نايت ٭ هلیع

 ینیدلوا یرقم كنب را رادکح (تکی) هلی و . رد راو ۱

 ۱ دعشدل وا رلن و .ردشغش وا ما دعا هد ۷۱ هدیرب

 راو یرل_دعنص ضع و یراهینبا لزوک «بولوا یندم
 .یدیا

 0 نامرکتا
 ه دنس ر رح هس ا هدن وح ۱ ۰

(Inkermann ( ۱كنه ور  

 ربارب هلراطآ یتحمم یفلتنوق ساروا = .ردبورم
 ۸۸۰۰۰ بولوا هدنتعسو هزنمولیک ما

 عورزم «بولوا قلغاط یسیضارا .ردراو یسلاها

 ریمد .ردیلتبوطرو قونوص ساوه .ردزآ ك یرارپ
 .هقعع را آ ضع هلاق ندرلتاک یکسا « یرلن دعم رواب و ۱

 ا
۱ 
۱ 

 . ردف وح یرانا ویح وا .ردراو یرلل و ماطر

Vê 



 ن یا

 حوا نوا هلمسا وب یا

 : ردشلک باب ص4

 كد هنخح رات 4۱۷ ندنخ رات ۶۰۲ كدام یسیجرب

 بایرا یاسویرووسه) روطاریعا بودرا قلاباپ
 هل(قیرالآ) و هنعضو نناوق لتدش كب یراق هضفر
 هنعا ییوب رلن اینسرح .یدیشعا قیوشت هبهلاص»

 ارحا یتسیطروب هد ۲۸ كزوع «بوریک هنسهرص

 . راردا
 -هتش را ۱۱6۳ ن رات ۱۱۳ ۰ کک ےس

 (تیلقا 1) نانلوب هدنساعدا قلابایو ؛شعا قلاباب كد

 ؛قرهلوا روبجم هکرت ییامور تیابن «بوشافوا هللا
 هدوب «هدهسیا شعا اصلا هب ول نامشیشس یلارق هسنارف
 تیام «بویمهلوا ردتقم هبهداعا هغل اب ا ى

 «هلدوع هامور ء«هنرزوا یافو كتيلفاآ «هدا ۸

 .ردشعا دادربسا یییدنسم قلا

 لدهنخح را ۱۲۱۲ ند۱۱۹۸ یتیکچوا س

 عیس وت کلم نالوا صوصحم هیابا «بودیا قلاب
 یارف هسنارف قرهازق توقو ذوفنر ویو :شقعا

 «ندنغی دل وا شا قیلطت یس هحوز (تسوکوا تیلف)

 روما كنایالآ و ؛شثا دع ح راخ ندند ییهسنارف

 لشوس ور ) ۵۱۲۰۵ بوش راک ید هس ویا

 روما كيوب هدعبو «بصن روطاربعا ی ( نونوا

 یسیدنک هد۱ ۲۱۲ هلکمروک ییکلیلاباال هد هیبهذم

 هژلکناو ؛سالجا ی(قیردرف) یمنکیا هلطاتسا
 «بولوا بصعتم تیاغ .یدیشعا زورفآ یناژ یلارق

 هنوغل كنبهاذم نایتسرخ ضمب یکیدتبا دم ضفر

 شا دمج قوج كب هکمزا یباسصا كيهاذم و و

 یسیدنک ناریدایوا یتسهب راع بیلص لها غ درو

 ىس هنر اکتنعلم تیعج (نومدی ریکنا) یک ینیدلوا

 روما ,ردوب ندا سیسأتو دانا لوا لا یغد

 یرلقطن «بولوا یا فیت ضع یاد هاب ۸ تیاب د

 7 الشفا وا شفق عج یرلبوتکم و

 كد هنگ ران AG KIRO TA یسخدرد ج

 یصنکءا یروطارببا اینالآ هدءص وا «بودیا قلا
 قو زوك یاسین هدر ا قلا اب هلا قد رد رف

 .هب ایط هن امص اع كي وب هجر بحاح ی

 رب هدارواو :شجاق هنومل هدعبو دهونح قردیم

 هتکلزبشد كشرد رف كرهدا دقع هیاحور تیعج

 رکید هدامور قیرد رف هد هسا شمریو مکح هنعلخو

۱۱۷۰ 

 ۱ | تحاصت یک بابراو شا قلاباب هد (نوین وآ)

 تم وک یارحا ندنعب دنلوب هدنلا تبصاغرب نانلوا 1

 . ردشم هعهدنا ۱

E. 0 

 ا ساع یناسونیا یجندرد « بودیا بصن اپاپ رب
  لغوا هرکص ندننافو كقيردرف .یدیشمرب تب اط
 3 هرکص ندنوب «بوللوت هدهصاحم ید هلا (دا رت ور

 . ؛شقا ما زلا یشراق هنسهچمع ی (نیدارنوق) یلغوا
 1 هددنن را هيس ايس روما یرلشود رکید كناب ور واو

 ۱۱۵ ۱ تا ی قلب ایر .یدیشمشراف
 ۱ ۱ تم یقه

 اسر «بولوا' اا 22۱ ۲۱۷ ۱: ییا تب

  نوهغیدلوا ندنرللعم داشعو ؛شا تافو هرکص
 E ار هد ون

 . كد هنح را ۱۳۲۲ ند ۱۳۵۲ یل ا بس

 .یدیشغا سیسأت بثکم وب رب هدزولو «كرهدیا

 لاندراف رب هدنعسا (زون روبلآ ) نوجا دادزتسا یامور
 .یدشمانهلوا قفوم .هددسا شم ردن وک

 سال دهن رات ۱۰ ند۱ ۰۶ یسیج دب س
 ےس اون یع> وا نوا دنسم ول «هددسنا شلوا 35

  باختنا هیذوفت كنايجروب روهمشم یبیمزکس بس
 ٍ قلا لدهن رات ۱٩۹۲ ند۱۸۶ ءقردشوا

 یمهب رام بیلص لها رب یشراق هراملنافعو ؛ شتا
 هغمردناق یر ود ا وروآ «نوصا قهر داوا

 3 ملت هن دنڪ ید ىج ناطاس «بوشیلاچ

 .یدیشم رب دتا

 هرکص ندرآوفض یدرد نوا یسیجزوقط س
 ۱ یا ۲ نکلاپ هددنس وب «بولوا ا هد

 ۱۳ .ردععآ تفع یک یو كنسدغبو ؟شماشاپ
 ۳ داده را ۱۹۵6 ند۱3۹46 یسیعننوا بس

 1 ض» و ءزورفآ ىنسەقود هم راب 6: بوذا .قلاا

 1 .یدشعاآ فن یرالاند راق

 كدهنخشرات ۱۱۸۹ ند۱ ۱۷ یسیر نوا س
  هسنارف یالوط ندهیبه ذم روما ضعي «بودا لاا

 تاحالصا ضم هحهیاحور هراداو ؛شعشاعوا هلا

 .ردشقا ید هارتف كرهدا ارا

 .هنګ را ۱۷۰۰ ند۱۹۱ یسعکیا نوا بس
 ؛شخارلنهدخ ضع هقالخا ةيفصت «بوداقلا اب كد

 ید هنافالتتخا نالوا هلا هسنارف . ردشقا هارقفو

 .ردشهریو ماتخ
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 ضع ر ۳ هنتعاطا كنابهر اط ؛شعآ ق ولی كد

 . ردشلیا عضو تاما |

 جاغآ هدد كل تشالو هب ردا ( 1۳05 ) ۱ زونا 1

 هلکساو هیصقرت ى ۳ 1
 لوا هدنحما كن وقر و هدننصنم یر (ججرم) ب9

 هدنسسغ بونح هزنمولیک ۱۲۰ كنهنردا «قر |

 .ردعقاو هدنسس ونح قرش هرم ولیک ۲ كحاقآ هددو

 . رد هبصقرب هاکت رام لیخ «نولوا سلاها ۷۰ ۰ 6
 اپ لا راتذ نایرشنآ هی سهطعاو یر سا

 و

 | یخ ترابع ندهراسو یوم لاب «یرد «قوماپ
 ۔روماچ کید ردنا رہن یایل ق 1 .ردراویاجارخا ینحاو لناعع . رد را و یراهس ردم و عماج ۱

 قازوا هرتمولیک 7 رلیک «ندنفیالوا شلوط ند
 | ۔ه دنن رورگ قت آ ردد هدن وق رپ ظ وقح ربغ ندس ود) و ۳

 هدنسهب روا كنهبصق . ردیلهقصو ربغآ یساوه .رارد رویل وا تالاخداو تاحارخا

 ۱۵ كزونبا .ردراو یسهعلقو هلاق ندننامز سناریپ |

 یرلهارخ كنیدق رهش (سیلپ ونایارت) هدنلامش هزتمولیک _
e اعآ هدد سقت اغ یساضق زونا بس .رویایروگ ٩ 

 «دلیغاجنس یلوبیل ًاقرش «هلبرلاضق ولیفوص ًالامش
 : «بولوا دودحو طاح هل رکد زط ا وین

 ربارب هلیسهیحان (يلع هجوق)

 ندن ربن جرم «بولوا رادلوصحمو تنم یا
 هب یرعوط ندب عوط كرکو هروکذم

 ۔ارج جرم .ردراو یرلیاچ قوج رب رولیکود هریکد
 .رردا لالخا ییاوه «بولوا قاقاطب قارطا كنس

 یسلاها ۶
 مالتسا 4 داو فورد یروصقو و٩

  3.ردراو یتکم

 ۷ والقوروونا

 بولوا هبصق رب هد بونح كني مش (نرو)و ر
 ه رد ر راو یزوطایقو یسل اها ۱ ی

 مس ۴ 2
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 ۔اضقو قاعس ندا كنم 0 اا ها ۳
 ا 1
 كحوکڪ ی: نکس هیحت وه دس * مه 3

 . ردنگ مند ۵ ر و 4 یسهیحات دانآ هنا س . رد ةبصضق

 .رد رابع نده رق ٩

 رج رک هقش ۲

 كت دیس و رپ (Inoyroclaw) و

 قاسم نیدبآ هدنن ال و نیدآ |

 هبصق كح وک 7 هدنساضف و

 سردنم و هدنب رع هزم ولیک ۳۰ كنيد بول وا

 اسینعم) .ردعقاو مدام كلەزەموليك ۱ ندن ره

 یرازاب هنا

 | مالسا یک ا «بولوا ۰ ی

 ن یا

 فو رعمهلیما « یساسینغم سردنم » یتعی (موردن امدآ

 اضق هدنفامتسو تالو ینویطسق
 رک دەرت «بول وا هبصق رب ى

 كى ونيسو هدنلاعس هزمولک ٩۰ تن و دلها

 یلوهنبا

 عطس رب یراق هریک د .ردعقاو هدن هم ولیک ۰

EE ILهر  

 صوص# اعا یک «یراک ۹3 لح ا

 هاید «یرل هحع او ع هدنفارطاو هدنحا «یرلهاکتسد

 ددعتم و یس هنانحاک 2 «یسیدش ر بتکم رب «یسد راچ

 هتس و

 ردق ہر ینو ہطسق «بواعوا کا كنيرلروباو

 لیخ «ندغدلوا شدیا هوست یو ها رآ ید

 هاب یناجارخا
 ا درا ندمورقو رقاب كيتش 6 2 ترش ارک |

 یو هنا س .ردطاغ ندن سیا و مسا (سیاوپ و وی)
 ا یک ا وسا 0 رک

 «یاطاطو ی وبطسق شق ر ءهيس اصف نافتسا

 «بولوا طاعو دودح هاب رلاضق هدیح یخد ًابرغ
 . ردب واح یهرق ۷ 5 ربارب هل را هیحات ,(ab) (هروک )

 مش «بولوا ترابع ندسوفن ۰ یسلاها

 مور ٩۰۰ هداضق زکرم زکلای .ردمالسا یمظعا
 نورد .راردیلکتم هلیناسل هکر هدرلن و یدهسیا راو
 هس ردم ٤ یناخنک ۱ عماج ۱ ۵ « هداضق

 مالسا ۱۵۰ «هدشر ۲ «رتسانمو اسک ۵ هک ٩
 «ماجح ٩ نان ۵ «یتکم نایص نایتسرح ۲و

Oار وی  

 رو

 رادل وصحو تنه بول وا قلغاط یسیضا را . ردرا و

 بول وا
 و لیزف «ناق «4هے شاه «نکرو

 قوح كل یرلنامروا .ردراو ید یرارپ

 ۔وبح یال وصح جلسا .

 تال وم و «ندنعا وا 2 رله ویم و ندنتکهلا هع ونتم تاد |

O O E E ی 
 ید. ربقاب ه دن س هبصق هروک نالوا یدک هیح ات

 . راقیح

 یعاط روفکت كتالو ب ىز هنأ

 25 ره دیحات هدنساضق و قاعس پ

 هزبم و



 ن یا

 .رد کم نده رق ۱٩ یسهیحال .ردیقاو هدنغ

 یاج ك > وکر هدنغاصس | غیب یاج هنا

 «هل اع ندنغاط زاق «بولوا

 . رولیکود هن ریکد راهطآ

 هتالو اکر هدنتالو راکدز وادح 1 رللوق دەنا

 یزک سم كنس هیحا تا رخ قوم

 . رد هب رق رپ

 .اعتسلرغطرا كنتالو راکدنوادحخ نوه

 بول وا هبصقرب یزکس اضق هدنغ ۰

 ۔ونج بغ هزنمولیک ۳۸ كکحلب نالوا اول زکر م
 هدنسس ونح قرش هزیمولیک ٤۰ كنهسورو هدنس

 هدنحا كنهووا رب طاح ها رکنا كنغاطا شفا

 یساوهو بآو قوح یرلنجو درو کابو عاب .ردعقاو

 زکلاپڀ «بولوا یسیلاها ردق ٩۰۰۰ .ردفیطل كب

 كنهبصق .ردلسم و كر یروصتو مور یردق ۰

 نالوا یسهدرک انب كناخ دن زباب ناطاس مریدلپ هدنحا

 یرلعهاج یدنفا مساقو اشا قحا هلو رش عماج هعج

 ۱۵ هدشاصتا كنعماج اشا قصسا .بولوا روم

 هدهبصق نورد .ردراو ید یسهسردم رب یهطوا

 د ۲۲ صوصع هلاعا تشازاشو دز :هتعالآ

 بر هیحان ججنامودو هچکی یساضقلوک هنیا

 شک یسیضا را «بولوا بک ندهبرق ۵ رار

 0 كرلن و و ندب : راکنا لامس بغ كنغاط

 E ۶ هلاعشند و ار رک ند رابغندمووا

 ا
 .ردراو

 ‹قرەلوا ه دن ع تعاس ۲ هل ع ندقرشو هدنل وط

 ك «هلفغل وا يس هل رلهرد و یاچقوحرپ نالوا عبا اکوب

 قوح یرلنامروا ید هدرلغاط . ردرادل وصح و تنم

 ک روک هلا ماچ یراصو هرقو قآ بول وا

 نودواوهتسارک ییخو «رولوب یرلجاغآ هرناسو هشم
 . رد راو یر ال رس وص ۱۳ر هدرانامروآ و .روللوا عطق

 اونا راه ریس و ه ویه لا هع واتم تاب ویح ینالوصحم

 یسیلاها كياص هارد رایق ندنسهزوو كساو ندنع

Yر له رانا یعطعا مش «بولوا ۷  . 

 «هسردم٣ ءاسلک ٤ رحم و عماج ٩ ۰ هداصف نورد

eماج ؟ و ناکد ۲۶۱ ۸-0 «ینکم نایدص  

 رورمشم هدهفاسم بعاس ۲ نداصضو کز . ردد وح وم

 هجلباقرب هلیسا (تالیوا) هدهفاسم تعاس ه نداضق

 طننمیاحو قوح ییوص «بونل و

 «ناف «ن 3

 ۰ رد«

 نا یا ۱۷۲

 . تثنغاعس ناخ و راص هدنتبالونب دنآ 1 لوا

 ٰیزکص دیحات دنا را

 ۔ونح قہش هزم ولیک ۳۰ شا بول وا هیصق رب

 كنباچ (وزوق) و هدنرزوا یطخ لوب ریمد «هدنسیپ
 ردق ۳۰۰۰ .ردعقاو هدنرانک قرهلوا بیرق هنعینم

 و یمسهیحات لوک هنا سس ردراو یسلامها

 دک یه ند هب رق

 درلن ایتسرخ هلمسا وب (8۳ (Ignace )سس انا

 :ردراو یزیزع جواز

 ؛بولوا یذیلت كسرطب ندنویراوح یسیج رب
 ؛شلوا یس ویقسپ هک اظن هدنس د الیه جرا 1۸

 لتفهدننامز ل(نایار) هدنګ را ۱۱١ دوخاپ ۱۰۷و

 كطابش.ردراو یسهلاسر ۷ هدییات و ناسل .ردشع وا

 .رونلوا ارجا یسیطروب ینوک یجنرب
 .اربعابولوا قیرطب هینیطنطسق یبیجنکیا بس

 ىدا لغوا ك (تالاورول لاخحم) روط

 كن(هرود وشن) هګ ر وطاربعا «بولوا قیرطب هدنخ رات

 «ن وچکیدتپا قت نس هيدر ناص وا ك(ساد راپ)یردارب
 كلوان رش .ردشغا تافو هد ۸۷۸ «قرەنلوا فن

 .رولوا ارجا یسیطرو هد ۳

 نالوا یدجوم كنقبرط تیوزج یسیجچوا -
 الی را ۱ هل «رد(هلوبول هد ساینبا) روپشم

 هدنسهبصق (هل و ول) عقاو هدنلامش كنا اسا هدنسد

 یدلاح ینیدلوا بوسنم هنسهلاع ناکدازربو ؛ شغعوط
 (هنولپماب ) هد۱۵۲۱ و ؛شعا ك ولس هکلرکسع ادتنا

 هنیلانکیا هدقعاپ هتسخ «هلغلوا حو رج هدنسهرصاحم

 هدص وصخ و «نکردیا هعلاطم ییهینبد بتک ضعبنک

 كرد ینکحل هلوب نادیم قیحآ هنیدصاقم یدنک
 ا ور هزار وی دايت كردن
 ۲۳ «هرکص ندکدشا تراز یسدقو ؛شمالشاب

 هدایناپسا ادتبا «بولیب وق هنلیصحت دناقع نکیا هدنشاب

 هدع و

 هل دصقمكعا سن هلاع راطقا ینانایتس رخ و قالوا عنام

 اقرا كغلن اتسن و رپ .یدشم وقوا هدسراب

 كتيعج و «بودا SES تیعجر هلأ اقفر ضعب

 «نیسجو ریدقن ندفرط لوب یجنچ وا ابا, قیرط
 رهلریو یان «ینادرک اش هب وسیع تکرش» هنباتاو

 هلمح و 9 .یدشف وا بص

 عسونو قرت هنوک ندنوک قیرط رلتوزج ندبا لکشت

 كن راشبرطو توقو ذوفن یرلک دتا بسکرلذ وب ؛بودیا

 و 5 هجرت بحاص
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 . ردشعا تب دا ۰

N 
 و یا 1

 حو یرارادکح رلسیاسدو لیح نالوا ندنناباصا

 سایشا .رد رلشم الان هغ وقر وق س ی نکو كاا

 )و «بودا تاق و هد نګ راد ۱ ۵۹ هل وب ول هد ۱

 یحرب هراراتات

 لوصا كرل ورح .رول وا ارحا یسیط رو هد ۱

 راد هتشم زاتآ ضعب هدنناسل لویناپسا ییقلبق تاهل»ت

 .ردرا و یرافیلأت

 هد هسنارف ([۲۵1۱)

 «بول وا ندالع ن.دا تمدح هدایز

 لا هتعارز ۱ تداوا

 لوصا رلتکلم وب «هلتحایس هایلاتاو كناف «هزنلکنا

 هبطت هد سنا رف هک دوس هوا

 دل ویو سپردن یتعارز نف هد(تروفل) «بوشیلاچ
 ( نولم) هدعم .ردشقا فلات باتک جاقرب قلعتم

 موع یاتفح و «بولیکح هنکلتفح یهدشرق

 .یدیشعوق هنکح یلتفح هنوغرب نوجا هسنارف

 «بوغوط هدنسهبصق ( روس هي ولو ) هد ۷ 6

 .ردشعا تافو هد ۱

 لا هد دیس ور 4ما و (Ivan) ۱ ناوا

 او د راو

 «بولوا صاختم هلیصلخم (جیوولیناد) یسیج رب
 فخ هردناسکل 1 یخکیا هدنسیدالیم میرات ۸

 هدن راکلسن رب دوروغووونوهوقسوم « ربمدال و «قرهلوا
 كنا را و او یسقود وب ووق سا
 نوتو ؛شعروس تموکح هنس ۲ 0 ییعات

 هکعا لیکشت تاودر هلعح ین راک و هیس ور

 شعلا

 . ردشعا تافو هدزبسانمرب هد ۰ بولوا

 هنخم را ۱۳۹۹ ندنخ را ۱۲۰۳۲ یسیهکیا

 اس «بوروس تموکح

 بهار تیابنو ؛شمامهلوا قفوم .هدهسیا

 «هد 4س دنا روربیلصو نک

 . ردشلدبهدیا تسواقم یرهلوا

E2 ( جولی ساو ) یسیجکچ وا  EYام  

 ؟شمر وس مکح كدهنخ رات ۱ ۵۰۵ ند ۱ ٤٩۲ «بولوا

 كرلرانات ی

 ر هيس ور نوتو ٠ ؛شم راد روق ندنمکش

 هیکلم 8 تفت تل ودرب كج ويب هلا

 كلام و« عضو تاماظن و نناوق A ینس هبرکسع و

 نتایقر كدلود بل یه بارار اک
 قع هنمات ناوبا كوي هلېجو وب

 ییما هلغفل

 «هرزوا قلوا

 طو «هلطبض ید ینارق هلا دوروغووو و

 و هدههارادغ تاک رح ضع یدد.دا شمل وا
 ك :

 یهحوز شا .ردشغا رادهکل

 و یا ۱۱۷۳

 ؛شقیا ج وزب ییایفوص ینکی كني روطاربما هینیطنطسق
 هرق یلشاب ییا نالوا شالو صوصحهنثا ود سناب و

 (راچ) كرهدا ذاا هصوص#+ تمالع ییعسر شوق
 ینناونع

 هنن یسجګ درد کو

 نده جد

 صاخ+ هلیصالخ ج ولیساو) هنن

 هدلاو نکیا هدنشاب ٤ «هدنګ را ۱۵۳۲۲ «بولوا

 هد۱ ٤٤٥و ؛شعا سولح هت مهدنتلآ یتیاصو كنس

 هلح وساو هل رلیلما «هلرا راتات ا هنیلا یتلود "ءرادا

 هدنسیضعبو بلاغ هدنسیضعب «كرهدیا راه رام قوحرب

 ردغ و اظ قوح كن هدنقح یسهعبب .ردشملوا بولغم

 :شقنآ لتف هكا 0 ید یی

 A تفدح هتسق رپ كتي دم هدهیس ور اه 3

 اغوا كوي بودا

 .ردشعا تافو هد, ٤

 «بول وا سلم هلیصاحم (ج و وسکل آ ) یسیجنشب --
 .ردضشعا تافو هد ۱۱۹ و «شعوط هد ۱

 رب هدنحم را ۱۱۰۸۲ «هدلاح ینیدلوا ز نشان او ناف

 یا ایفوص یسهرپشمهو وزنپ جرب یردارب تقو زآ
 - ردشم روس تم وک ات یو

 صلخت+ هلیصاحم (جیوونو-طنا)
 یافو كن (هووناوبا هنآ ) یسهلاخ كنیردب «بولوا

 یدلاح شی دل وا قایآ ۳ «هدنخ رات ۱۷۰ «هنرزوا

 نالعا ین روطاربعا هدنتحم یتیاصو كنس هقود (نایرب)
 لوس هقرف رب لئوق هد ۱ شل وا

 كحوک .هلکشا سالحا هت یتباربلا یربق كت وب

 ناوا

 ندنفرط رلنالوا رومأم هنسهظفاحم هد۱۷ ۱۲ و ؛شم

EETیسیعنتلآ  

 «هد 4سد

 ساب هد سرع رد هنساب E ‹«قرەنلوا سح

 نرو س ٽموکح تقو وا تیانح و «قرهلل وا لتق
 .ردشغلوا دانسا هن هنب راق یعکیا

 هزم ول يڪ ۸ دا یر یاوا
 هلحد و هدنسفرش بوذنح

 یا ادم ناک هدفا ییعی هدنراس لحاس كن

 یاس دوی ر عفاو هدن را هبارخ (نوقیستف سا

 اور ریو فاتک الاوذ رواش یارس و .ردیسهناریو

 «قرهنلواان ندنفرط زور ورسح ايو ناورش و هدب

 عارذ ۸۰و ضر عارذ ٩۰ «لوط عاردن ۰

 سه مسج «بول وا عنصه تیاق .یدا هدنعافت را

 هل راکیهو رلعسر عاونا یحاو ع ونصم ندنرلخاط

 N كن هوس ترعه لیلا هدابع ن دعس .یدبا رح

 ےہ تس نا دن ۷ و نیلسم رکاسع هدقدنل وا



 و یا

 . رد رشلتف رام هدناوا
 مده یو «تقو یکیدشا eR یدادغی روصه رفعح

 قم الل وق هم بس اتب كدادغي ییرلن وتس و ییرلاشاط هل |

 دقسصم و تجز لح هل رب كنم ده «هد هسا شکسکا

 وبا بول وا تبارخ و دعب

 .یدیشعا رظن قرص ندن وب ؛ك رهروک یتغبدل وا ىق وتم

 هدب رعه نرف 0 ی۶ا ا یک یوح توقا

 سد یسک قاط هکلایو « شل نوتس كاوا و

 هبیس و .رویدنا نام ینغیدل وا شلاق قاب كنسهبق ر
 سا (یرنک قاتط) مولا روک د لی هک «ردیتیه

 (علص) تانناک رخف ترضح كروکذم ناوبا .ردفو رعم

 نه الناح فک یرلتدال و 2 نمدنفا

 .رارید ید (ناوبا) زکلاپ

 | هیناوبا
 -هقناط كرت رب شا تراغو بم قارطا «بولوا

 هاو نا رک ی
 هاصا تصرف یلاهت سا دانا وتف مان رلفرط طالبحاو

 ید ریو ندنسیل اھا ناحارذآ تقور «كرهدبا

 «هددسید شا نصح هدرلغاط روبعلا عنتعو «شلآ
 قوسرکسع هننرارزوا هد ۱۲۳ ندلالالج هیلاراشم
 . ردشع | رامو رات ‹كرەدىاأ

 .ارسا یب ءایبنا (10۲) ا بو
 ترضح ردق ه ره _«بتول وا ندای

 نداسیع دالیمو «یتیدلوا یکسا نداس وم

 - اقحا یاوقا هدهسا یوم یکیدلیا تافو لوا

 ۱ هاش هوا نرو ۸ ندا نما دال روک هال

 ۰ ران د وص یییدل وا ش

 یرعه نرق یحدب (هیاویا دوخای)
 لوت سم هننهح ناح اب رذآ هدنلئاوا

 هنس ۱۸ ۰ ۰

 ه ذند و دلح برعلا ةر زجو هداه بوح كنيط سل

 یسیدنک .یدیشلک هاعا یشک ۷ کلا «هدهسیا شا

 | یلغوا نوا «بولوا كلام هکالماو تاناویح لتیلک

 او یخد ۱ ی رلاغ وا «نوحا ناعما هللا فرط ن NE نکیار

 باغ ید ینلاوساو ناویح نوش «بودا تافو

 «بولوا التم هض ص رب یلتشهد كب «هرکص ندکدتا

 تیاکس الصا «هدلاح یر لقد وا هدکع یک راد ر وق

 «نوهبدل وا ع راف ندکعا رب هقح بانح «بویعا

۱۷ 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
| 
۱ 
 أ
۱ 

 ۱ لاوما هدابز ندنکلوا و نديك IS قح بانح

 ه دن رهطم دن یهلا فطا 9 .ردشعا ناسحا دالواو

 شماشای هنس ۱ ۰ اعج زک ار هنس ۷ ۰ «هدهسیا ِ

 جد هنن رزوا كن ه رهاف «بودا ططیص یطایبد رلکت ر ۱

 هل لو دنک هدو روصنمه هجرت بحاص هلکع | موه

 خا تافو هدنح رات NY «نکيا هدکعا ب رح

 هيمان (د رګ ) ید هد صور ه دنلباقم یالوو هس ر ۱

 هل ون 5

 ۱ نک لثم برات هد رص ES هسا وا

 . رد ص وصم

 اک هدناور رب (یراصنا ربشب نا

 | بوب
 1 .ردشعا تیاورو لش هفن رحت ثیداحا ضب «ب ول

 ا تاذ ر کید ندهباص هلیسا (زرکم نی بوبا) بس

 . رو دنا 23 نیهاش نا یی دنلوب اهد

 تس دلا مح ) ۱ تلود ( یداش ن

  ندلاحالص نالوا ۱ بوبا
 . رد ردا رب كه وکر بش ندلادسا «بولوایرد كفس وب

  هدناحاب رذآ «بولوا ندهداوز دارکا ردارب ییا وب

 دا دفن «بولک هقارعو ؛ شعوط و (نیود)

 ۱ E کم رک زور نیدلا دهاجم یس ەن

 . ‹«قرەنلوانىيعت هنغلطفاع تیرکت ندنفرط كلوب بونا

 : وا ندنیعبات هدتناور ر رکید و نده

ِ 

 ارم کنز یدلاداع .یدشلآ رار ید ییردارب

 4 مارکا قوج ك ند وا «هدنفیداع وا هب هعلق رو ده

 ۱ ا 0 .دلتسانم وو ؛شملوا رهظم هزاعاو

 اک ر هت روا ین لک مدا ر نیدلا

 ۲ -داع هیلاراتشم «هدنرافدنلوا جارا ندترکت یرلپ
 1 ندنفرط كنو بوا .یدراشقیک دا كنيكنز نیدلا

 : ندننافو كنیدلاداعو ؛ششلوا نييعت هنغلظفاع كيلع

 1 لا بونل و هدنتعدخ كد وم ندلارو یلغوا هرکص

  تكنیدلاحالص لغوا

 9۳ ود) هتل ها لو هنلود دا سیمان اروم
 : نلشمک هننلوسط ی

 . ردشل رب و یا (هیب وبا

 ز ودنصم ( بس نیدلا م اص ثكام) توا

 كد وا وام نرو س تموکح ۰ ۰

 ندنسح كريغصلا لداع كلم یردار «بولوایسیحدب
 . میجنو لداع و 3 ه دنګ رات ۳۷ مه رکص

 دم كوي 3 ه دن صقل |نیب هد رهاق بول وا هاش داب

U:ندنرلحا «بولیریو یان (هرح  

 هدن دهع را .ردراشملوا لئات دننط)س ۳ یرلضعم

یشء و لوق قآ رقت تب هنا و 8
 «ید



E AS 1 

۳ . 
7 2 ۰ 

eجاو هدنح راخ یروس لوبتاتسا تبوا  

 كوي ر هدنفرط برع كنەينيطتط و ) ۰ >

Eهيس هب رب ندنف رط ځافو «شلرب و ربخ ندفشک باععا  

 اا) «ندنه دل وا شدا ا فیرش عاج 1 هدنای ۰

RS 
 ی هدننامز هي سابع ی ۱ شوا بوبا

 _ یبرعو ینایمس ییهینانوب بنک ضعب قلعتم هتکحو بط
7 

 ۔وظنمو ییبط كلهفيلخ زتعم .ردشعا هجرت هنیرلناسل "

 «بول وا ند هینایرس یابطا

 بس .یدنا لوا تو شربا نب مهاربا نالوا یر

 بتک هدننامز هیسابع تفالخ ید (یواهر بوبا) _

 .هییایرس یابطا ندیا هجرت هیایرسو ییع یهیاهو
 . ردید 1

E 
E ۱ 3 

 شا لک-شت هرکص ندنشنارقنا كن ]
 كد هن رات E ندن رات ۵۷ بول وا تلود رب 1:

 نالوا یسسوم ثتلود و .ردشغا ماود هنس ۳

 نیدلادسا یهجمع بونا ن فسوب ندلا حالص ۱

 دوم نیدلارون ندنناکبانا لصوم هدنتیعم كه وک رش

 نوعا دادما یشراق هبیلص لها ندنفرط یکنز نب 3

 كن وب یو یروما :Sa NEEL كهللا نادل

 o1۷ «بولوا ٹراو هب رازو نیدلاح الص هدننافو "
3 

 -حالص «هلکقا تافو ثراو الب ید دشاع هدنشرا
 نشا یەو تلود «بوک ةطلس تا نيدلا ۱

 تافو ید نیدلارون هیلاراشم هد ۰1٩ .رد دعا و
 هرب رح و یاس ؛بوکح رکسع نیدلاح الص هلکعا 1

 ؛شعا «عیسوت ینکلاع «ك ره اطیضیرافرطوا نیا 9

 لدعو هلیاح وف لناش نالوا یشراق هبیلص لهاو _

 ندنافو كن دلاح الص .ردشعارق ترهغ هلیتی افحو

 یرلقدنلوب یلاو یرلنکیو یراردارب هل رالغوا .هرکک

 بلح اچ : صح ماش فا | لالقت- | نالعا هدرارپ 8

 كنه وا تلود هدرافرط وا راسو هدفک سس 8

 کلا ه هب وبا تلود لصا هلکع | روهظ یراهبعش
7 ۰ » 

 0 AEA ماس لحاوسضعب و رصد 1 ند را هع اذه

 ۱ تموکح هدنع جد یسهیعش رب كل ود وب ,یدیا راو ۱

۳1 

۱۱۷۵ 

 ۱ دضاع نالوا یربخا كن ویطاف :بوایردنوک هرمصم

 و یا

 هجورب رلی وا نروس تنطلس هدرمصم .ردشمروس

 هر رد وا

 ه۸5 یا ۷+۰ نع بويا نب فسوی نیدلاحالص
 684۰ 6۲۸۹ » نیدلاحالص نب نیدلاداع زبنع كلم

 o۹1 6 040 » نيدلاداع نب روصتم دمج

 No6 6 ۵5۹ C&C بوبا نت رکب وا نیدلافیس لداع تللع

 ۳9 « 6 « نیدلافیس نب دم نیدلارصان لملک كلم

 ٩۳۷ « 5۳ ۲ نیدلارصا نب رکیوا ربغص لداع كلم

 EMEC ATTN TE نیدلا رصان نب بونا نیدلا مجن عاص ام

 TEY 6 ٩5۸ نیدلا معت نب هاشناروت مظعم كلم

 ٦٤۸ « ۸ « ملاص كلم دلو ما ردلا ةرجش لیلا ما
 1454 « 5:۸ « فسو نب یسوم نیدلا رفظم فرشا كلم

 ییفاس بهذم «بور داق یلیعیس نلدرصم رلب وا

 كلم نالوا یرلیمد .یدرلشعا نییعت ءاضق هرزوا

 دک دنیک یغاج وا هب رحم كيلاع ییدتبا داها كلاص

 هندیعت و لع یی هیب ویا كولم «كرەدىا اد ذ وغو توق

 قرشا كالم نالوا لفط زونه «هرکص ندقدلوا ردتقم

 یباتا كہلاراشمو هرس شا «بودا لزع

 تلود هلهجو ویو ؛شعا سالجا هم یکیا نیدلازع
 نو ماش ندن راهبعش .ردرلشمر و ماتخ هب هی وبا

 اهد یکهدصج ؛شلوا ضرقنم لوا ندن و ی رهبعش

 ؛شلوب اش نامز لیخ اهد رلیکهدبلح و اجو تدم رب

 «بولواقاب هرکص ندنسه هبعش یکهدفیک نصح هلهو

 .ردشل و ضارقنا هد ۵

 تدم كنرارومشم كا ندننابمش هیونا تلود

 : ردریز هحورب یرلتموکح
 لل یا ٠٠١ نع هیبویا ةبعش یهدصح
 TE NC OS » 6۱۰۰۰ که
 “۹۱ » o۹ » € € یهدیلج

 ۸18 oY » « یهدفیک نصح

 ۷2۵ EG o۸ » »¢ 75 ىدا

 ETE 11٥ ¢ » « یهدماش

 «ەنيسىغاشا» كنەسنارف( )ve t01 ) بم «
 تووا

 .ردعفقاو هدنساب ی لام هزنمولیک ۲۸ 1 ار

 اس و ار کوک AS «هخ وج «یسلاها ۲

 «بول واهبصق رب یکم اضقهدنت) ایا

 .ردراو نراس تاناویح هل ابوبحو یرلهش رباف

(Vranja)هوار وم «بولوا هیصقرب نالوا | هنادوا كر هب هی رص ارا  

 یطح لوب ربمد ها ع ردق هزم ولک ۱ نم ربع ۱

 كبوكساو هدنن ونجح هزیم ولیک ۹٩ ° تشدس هدنر ز وا

 رش لامش هزنمولیک ۷ ۰
 هي اع "هرادا . ردعفا و ه دنمسدق

Ci 



 ل یا

 یرڑکا ‹ هده سیدنا راو یسیلاها ۸۰۰۰ هدننامز

 شاازآ لیخ یدش «ندنرک دتبا ترعه «بولوامالسا

 ترعه هتغاربوط ینا بول وا دوا راو مال سا

 . رد رلشعا

 اس نمرف هدشالو راد وادخ ۰

 ۱ ۱ یدروبا

 ۲۰ كنبسسکیلاب «بولوا هیصق كج وکر یزکرم
 تنسهیحا س .ردعقاو هدنسس ولج ب هزنمولک

 یردق ۲۱۰ کلا تولوا یسوتف ۷٩

 ۲۰ هددیحات نورد .ردمالسا یروصق و نايتس رخ

 شکم ۲۰ اسیلک ۱ «هسردب دجسم ۲ «عماج

 لرد هدهفاسم تعاس ٤ نددیحات یکم .ردراو

 . ردراو هجهاباقرب هدنسهبرق غاط

(Ivrée) ۱ 7كن (وننر ون )هدنل اش با  

 ا کرم دلا هرم و ل

 ثیلپیاو یسیلاها ٩۰۰۰ «بولوا هبصقر مکعتسو
 .ردراو یتراجت ری: هلل راهقیرباف

 ربطاسا(200104*۳016) سول وبا دوخاپ ۱ 3 ۳
 را رو رنده

 تیایلمس .یدرونلوا گز لغوا كنوس یپلا ریکد

 «هیلواربارج»هلتدسن اکو هنن را هطآ (یراپل) یهدنلامش
0 

 (es-Eolien ne5ا )1ید رار د .

(Eolie, Eolidض) هدیلوا دوخ U 
LOS وطا ۱ هدمدقنامز لرد 

 ر(نایلونا) ندموق ترد یراقدنل وب مسقنم كرلینان و

 دلتا وب ندن راقدلواشعا نط وتو ترحه هبهطخ و

 ید هطآ هح وہ هلیس هط یلل دم مش وا دیس

 .یدیآ طوبرم هیهطخ وب
 مدقنم درلیا و یکسا (0۱:۵۲5) ۱ ات

 «بولوایرتكموق ترد یرلقدنلو ) ۰

 -راشلیاب هنس را رب ضعب انس رب زح هیس هرومو كيات وب

۱۱۷۹ 

۳4 

 ل یا

 هم رات ۱۱۲۰ ندنح را ۱۱۸۹ دالیلالبق هدهس

 «قرونل وا بیقعت ندنفرط رل(نایرود)و رل(نای وب) كد
 ا نا تیغ لحاوس یوطاآ
 .یدرلشمربو یتمان (ایلوا) هلحم وو «راشلوا روبجم

 هادا هدایز لا كننابعش ناوي ناسل یرلناسل

 ضمب رکیدو رادنب «( وفاس ) «بولوا یماشم

 .ردهدناسل وب یسهدوحوم را ۲ كر عاش

 (Eon de Beaumont) — لنومو | 0

E OD 
 هد۱۷۲۸ «بو-لوا مدآرب شلو ترهش هل-يغلاثنح

 یی «یاقص .ردشعا تافو هد۱۸۱۸و «شغوط

 لزوکو هاشم هنساهس نیداق ید یسايس «بوډ وا
 ندنفرط ییول یعشب نوا یلارق هسنارف «ندنغیدلوا

 هننا تباربلا یسهشروطاریعا هیسور هلبتفایق نیداق
 ۲ ییاو «شعارف نہج ون كنج ر وطا ربع ا كرد ردن وک

 تمدخ دا ا اود تابساتم هدنسمرا تلود

 هدکلرکسع «بورتک هنتفایق تک را هنب هدم . ردشعا

 «هرکصندکد تا تمدخ هدنراترومأم ترافس ضع و

 رابحا هکمزک هدنتفایق نداق هنامنلایلا ندنفرط لارق

 قاطرقلعتم هنورت و تایسایسو هحرات . ردشفلوا

 بشنو عج هرزوا دلج ۳ روا یراآ

 نوا ید هد نمسا ( نوا لولآوتا) س. رد_شفلوا
 بود روهظ مدآرب هدهسنارف هدیدالیم نرق یشکیا

 عبا هنسدنکو ؛شقل و هدنساعدا قلوا هلانبا اشاح

 کم نک ا ات قوس ر وار هلرلتالوا

 «شفلواسح «كرهدا نيب ینیدلوا نون هک املا دنع

 . رددوا هدسح و

 یکهدریکد قآ كنايناپسا ([۲16۵) |

CEA)یس كا كنب راه طآ  

 قوح یراهردو یرلنامروا ن ۲

 هس وا

 RT Eê رد-_فیط) یساوه و < تدنه یسیضا را «بولوا

 09.۰ بو وا دنصد 7/ فو هما 9 ید یزکس

 .ردراو یناهلرب لزوک و یسیلاها

 ( کوص كن ءزمهلاباب )
Ce 

0 
4 

IDET AT. > 



 لا فلالا لصف ءالاباپ )

 بولوا ندنسامکح اینالآ (9۸0۲) ۱

 نشغو رد قوم 9
 .ردشقا تافو هد۱۸4۱و "
 هنبد یتکح بلک ولس هبهفسلف ه دعب «نکیا شعشاغوا "

 راربا ضع هن اف وصف «قردشیلاچ هكا قیبطا 1

 ۰ ردشم زاب

 لوبح باب دوخاي) ۱ ا
 (دعا زب باب اع دقو

 یا اصو هدنغاعس و تیالو بلح

 . ردعقاو ملقب هزمولیک ۲۷ كبلح «بول واهبصقرب

 ها هیعیبط مولع ادا

 «یسهس ردم ر «یتکم هد شر رب «یسلاها ۳۵۰ 3

 یوج توقای .ردراو یسوشراچ و ییماجرپ كجریپ
 قشمد بول وا جز قوح كي هدهبصق و هدنناز

 هاو غاب . رودبا نایب یشداوا لقت رس

 ولکلیا «لفلف وبا 5 ۳ باب - درس و ام 1

e: 1ها ینیدل وا یواح ید ینییراهیحات یناتح چ  

 ۱/۰۰ SENS یس اها بول وا تکا نده رق ۳

 یرفک | «بولوا مس یسهلج نامهو ؛ردبیرق هبیشک

 تالو ندنعا وا 2 راه ریس و هويه هللا وبح عوره

 یسرد وزوف هلرلیش ی ک هک هدا « لک ی ت هع اتي

 ناییص باک ۱۸ داد ن .رد رابع کرک

 رود و دعا ۸ یسهرباد لم هداضق و . ردا 9

 نویلم شب یونس «بودنلوب لوک یزوطرب رووا

 ضايب كب زوطوبو ؛رولیراقیح زوط ردة هيق
 .ردذ دل و

 | با
 ندیا ج زم ییهفسلف هلا فوصت هک ؛ردمدآ رب شعشیل |

۱ 
۰ 

3 

 3 (دم لع دیس هد زا ریش EE نر

 اچ هادا به ذم کت ۳۸ 4ا روهظ

 | ینهیضرا تالوصحم .ردک رتو درک یرلضعبو برع

 تاذرب اع نادلتس» دما ندلانز دجا میس)

 رک توو هلا هع) اطم و ا ه دی ده تدرم بول وا

 ‹قرەلاط هن وکس و SES هرس ج اقرب «هرکص ندکد

 ۔وط هدنرلف رط دنهو ناربا «نزسکلیوس ید رقل الصا

5 
 هزاربش تیا . یدیشعم هج دعو د ییار و «شعشال ۱

 قلخ و « قره وق هب هن روا یهذم یی دل راصت هفت د وع

 . یدیشل وا میت هتسیدنک ر لمدآ قورت «ك رهدیآ توعد

 نکلا ذاخا هلبقو هبمک یماج كوي ر هد زارمش

 یجوروا ی یارب هدهنسو یزاع توکار کیا و

 هدنرابهذم یدنک هدندنع رلیباب .یدیشع ا ذاا ضرف

 هرثکت رانوب «ندنفیدل وا لالح ید رده كرلئایفل وب

 نارا هلکعا ناصع هدر جاقرب كنا ربا «هشیالش اب

 ندنابر اع يو وجرب ۵ ره روک مزال ییرالاصیتسا لود

 هر ےہہک باب هدنګ رات ۱ تحاش

 وا مادعا 0 ندق دن) وا سدح یآ ۱۸ هد زرا

E5  

 ۔هح و نداق 7 سد تناع هر وپشمه هلک د (نیعلا

 «بولیت وط

 كرەدىا حسو ۳ یهذم قحا .ردشهل

 هلاع كب ۳/2 «ك رهدیا عفر یزبس و «قرول رآ ںدنس

 هو عد قلخ هلرلقطن روم «ندنغید لوا هڪ صفو

 .یدیشعا نالعا یسهفیلخ كاب EES هع ورش

 اب یرلییاب
 .ردشعا ی AES « هل ذخح | جد

 «بودا راچ ود هابوقع لتدش ك یلود نا را

 یییعل ا٤ رق تباہ

 ازربم) یردارب هللا (ل زا حص یحم) ن NT كىا

 ذم ید هددیامع كلام «بوحاق هدا دفر (ارم نسخ

 یرب «بولی وط «ندن رذدشیلاج هرن یی رالطا به

 « ناب » كلاب .ردشف وا ین هاکع یرکیدو هسربق

 یباثکرب یواح یرلءرابع حی یسدافو ف هل ا ونع

Nقفیذل وا ندهواس شک شاخ  EN 
 .ید ردا

۳ 
 و ی e O اغ



 با ب
 كح وکو یسل اھا re «بولوا هبصق رب هدا رق

 روش هلیتف و هددیص و « رد را و ییامل مالغاص نکل

 هدایلا 7 د)عسا اوت .ید رول وا لاعا یرلقاح حد ناغاث

EGمسوک و هدنسق رش لاش هزبهو لک ۱ ۵  

 «بون] و درص كح وکرب یجد هان رانک و ودح كنب رم

ee6 یبیلاها  

  LNرک ری ۳۱۳۱
 ّ ۰ رب یا 0 قاحسا بار
 ت وس هدیل وطا ۱ ه دن راب ۰۰

 هورک رب نالوا مبا ری ی «بوشقلاق ریتم اقا

 هدکعا اب یی رنهح و داق ون ا نا فیکس

 ا یادردوت ورک ندای رس كولم کلا

 .ردش غل وا مادعا «بولی ب وط نفر ط

 هل رکید مانو یس سا ناب دوخاب ) سا اا

 ۳ قرف كس الو 3( قیتع یابا

 ِ بول وا هیصد ر یک رم صد هراس 5

 كنه ردا (ه دنساب ع ب واح هزنمولیک ۳ ۰ كناسالک

CAلو لو ریهد و هدن سا ونح قرش ه زیه ۳3  

 یسیلاها ردق ۱ ۶ . ردعقا و هدنل اش ا بی

 EE سس دا ندمورو راغلب «مالسا بول وا

 تنم یبیضا را «بوا وا بڪر نده رق N ی

 د رادل وصحم و

 یسهطقن تر كا Lb ر ابا

 ۵ دن :ریک د راوطآ «بول وا

 اتلنسهرب زج یلل دم و هدنسد ىع ب واح ۳ كاس

 هب یبرع بونح هدنناب تنسهیصق ااو هدنسیشراق

 .ردعقاو هدیلاش ضرع ۲٩ ۲۸ هلا قرش

 نر اا (اضراوا) ۳ باب
 .ہھ

 هلا یاد اسا هدب رعه ی نر

 ینغ دنلوب تایحر یر ندننامز )ع( یسع تا رصد

 شلوا لخاد هد س٥ ص ز (علص) هل لوسر هبا و

 . ردمدآ رب شا اعدا یغیدل وا

 | غاط ابا
 اح دراو یسیلاها .ele o «بولوا دبصق ر

 EY هر یسەلکسا

 راو یس هس رده ۱ و عماج ۵ هدننام ز هي اک 0

 NI 8 كن ه رب سلس هددح رب ود

 مکعس هد سوة رش لامش هزم ولیک

 «بولوا دبصق 5 هاگتر

 ا یساوه .یدا

 و لس غ[ ےس یلزکد ۰ اط

 لرکد هک ءردغاط وی رب 2 باب
A)كن الو  

۱۱۷/۸ 

 ) هدنسش راق كتهطا | لوط ۳

  (سردن) «قرهیالشاب ندنسیبرغ بونج كنيرهش
 .رول وا دم یرعوط هغ ابزاوتم هلیسا رج امرا
 .رودیاطاپ را بسک هلغاطزو ندنتهح قرش بونح

 «بولوا ندنارا یارعش رسهاشم 4

 زکا 0 زا اش ۱ یناعف ابا
 ثكنسح نوزواو ؛شمربع هدقارعو ناسارت ییر

 اا ٩۲ هو ؛شلو هدنتهدخ كیوتعی ناطاس یلغوا

 لزوک یراعشا .ردشغا تافو هدناسارد هد ر

 .ردراو ییاوید بتم یواح یتیب ۰۰۰۰ «بولوا
 اح توش

 دنا راه ماد رک نادتخ دوش مشوما رذ

 یآ یم دای كب كي هک تعاس نآزا دایرف لر

 ه دلنساب ع لحاس كل وزرحس 2

 و 1 باو الاب
 نایرپو ندنفرط ییویفارفح برع هنب رېش عقاو

 NC دن رد « | O جد عسا (بابلا) . ردعسا

 ۲ هل روس تعحا رم هتسهدام
 یرور نام هل | ی

 ا E e : بدنملا باب
 «بولوا زاغورب هدننب یللحاس اش رفآ هلیسد ع بونح

 نانل وب هدنس ه رواو ؛ردراو یتعسو هزتمولیک ۰

 هریغص ربازج ضعب هللیسهطآ (نویم) هلرکید مان و (عرب)
 ن هللا هروک ذم هریزج

 بول وا غیصو راط یمق نالوا هدنسهرآ لاش

 هدنلحاس برعلا ةريزح .ردنن ردو شینک یتهح رب وا

 «بونل وب نور رب هلعما (یلبنم سآر
CO TO N EEN EN Nn 

 كنهرب رج ید هدنلحاس اشرفآ . ردعقاو هدیقرش لوط

 .ندشا رآ هل یبا ندنف رط

 .ردراو نورپ رب هلیمسا (ناج» سآر) هدنسبش راق
 هدنرزوا «بودا هدلا ییهرب رج روک ذم ی ود هزیلکنا

 كلام هزاغو یلکشا هماقا رکسعو اشنا تاماکعسا
 هردشل وا

 یاباب

 هدام « پاب »] هسعازب بابو ۱
 1 [ . هلن روی تعحارم ا ا باب

 ی 2 ازم ۷ ara نیدلا ربهظ) ۱

 3 رج ازم ۷/ دعس وا ناظلیت ۷/ ۰

 «ب وغ وط هد رات AAA (تنلوع 1۷ هاش نا رسا

 ۱ هنتم وکح هناغرف هدننافو كنب ردپ عقاو هدنح را ۹

 ارم ٍ دام « یکسا | قیتع

 ۳ هل روی تفعح



 طبض یناتسناغفا ردنا هن راد رط راهد کر لا
 ندکحد ر وس تم وک هد رلاروا هرس ۲ ۲ و شنا

 مدارا «ك رهدیا ےک یکعا مت ناس دنه و 3

 [رفظم دن را ٩۳۲ تلکعا بوم نیو

 ندشعا سپمأت تلود كوي رب قورعم هلیمان (یلود "

 لو هجن یک بیز كرواو هاش رک | هدنحا یر 1

 قوحر هدناتسن اغفاو ناتسدنه راباب . ردشک رلهاشدات ِ

 بابسا ات رلیاسسنا وراک و رو "

 هنس ۸ مج رک >° یجد هدیلهد . ردشم رک ۳

 8 هدنخح رات A PESO ت

 ءهلغلوا تاذ / تیداو اع . ردشعا تاقو هدنشاب- 3

 نوح و تم و

 یسیدنک یلاح هجرتو یتاارجاو تاحوتف یدنک

 .ردشم زاب هلیاونع « یربا 99 هدنناسل یاتفح "

 نالوا ن قعسو هعلاطم نایاش

 ندنف رط ناخ مح رلا دبع هل ما تهاش رک | ندندافحا

 و و ۱ [ربخا یک ییدنلوا کر ۵یسرظا

 رون) هد (هنج) ادشا راب .ردشق وا مو هجر "

 ا لوا نقد هدنحا تكندجاب رب ناتسد (ناشذا

Eرهش “قد هنلوا لق 4ک ۹ ناهعهاش  

 .ردشلوا ناخ (ءاش نونامه) لغوا

 «هد دسا

 رو نخ رهاشنب رفتسیابی ازم | زا
 ۸ ۵ ۰ ید هدنن اف و تخ رهاشیدح (كنل ۰

 هح داباز مسا «بودا تراغ یود را دو تک "را 1

 یلیغوا (قاعتمو فک لا ازم «هد۸ ۵ ٤ . یدیشجاق ۱

 «تودا طبض ییاسارخ .هنرزوا یافو كفيطالادبع

 دمع ناضلس یرداربو ؛شلوا نشن 2 8

 ینیدل وا هدنشای ۳۱۰۰۸ ۱۱ هرکص ندکدروس

 ه رکص ندنافو

 ناطلس یردب كوب كهاش رباب هجزنلافن | ناسارخ |

 نودا تاف و هد دپشم هد

 5 رد دی راعشا ج تو وس «ب ول وا تاذ 2 یعاشو 1

 تفک و مرد مک هراچ هچایب مفک

 تسپن هراچ دنراپسب ناج هک نآرج ایا

 ۱ لوغم) مداد ات هلمح و وو ؛شملوا لحخاد هب ییهد 1

 | ۔رارکح باور وس هنس NAY كد هنح رات ٤ یک

 .ارخ وم یرتا و

 | بیدا هجرت تحاص .یدشمع ا دی 8

1 

 ۳ و

 ۳ ۱۷۹ ب ٣ک
 ربهاشم بول وا هیصق رب هد زا وها ۱ ربسلات هلیک و-لم راتاو كىزوا هنس ۷۹ ا 03 1

 شغل وب ییطو كيا وذ ضعد ندالع اف ۱ «هلغمالک 1 ییکح هیعهدیآ تاب تیام «بودا هب راح

 :ر ودنا رکذ یوج توقاب یتفیدلوا
 ربشد رآ)ندیا سیسأت یتلود رلیناساس ۱ 1

 یردب كوي ابو یردپ ناق ك( ناکباب ) . ۰۶۰
 هدتاور رو .یدا ندنفاوط كولم ناربا ءبولوا

 كنون ریشد رآ «بول وا نابوح رب ندنسهلالس ناینایک
 .یدىا لغوا

 شا روهظ هدننامز كىەفيلخ نام | كىا

 اتو رو لق کز ت

 ربو ؛شمراقیح بهذمرب یکی «كرهدیا حابم ینامرحم
 (هیخ ف)واهیکباب) «بولوا حبات هتسیدنک قلخ قوج

9 
 شا ا هنس ۰ كرمدا دانا ر

 ینسهبصق (رذب) كاب .یدرارونلوا دای هاب ریپعت

 ارساو مانغ قوحرب «كرهدا قليدنقراص هفارطاو

 ۲۲۳و هدننفالخ نامز كمصتعم تبا ید شمال وط

 «بولیوط ندنفرط دعاق مان ( نیشفا ) هدنخ را

 ۷ اکو . ردشغ وا مادعا هلکل ردن وک هدادغب

 . یدرارید (خ رف كیاب) یسهقناط

 | نایاب

 الب
 تعحارم هنسه دام «ناکیاب رشد رآ» ]

 ۳ هل روډ

(onاBaby)یک ك رتیادنک يکسا  

 «یدیا ریشرب روپشو ےسج نالوا
 نیزه 1و رو فا «ك وی كا كايد هدعدق نامز

 شغل وب یسیلاها هدایز ندب ویلم قح رب «بولوا یربش

 ینیدنل و سس وم داد ریش و .ردنونظم یییدل وا

 اوج یسهبصق ( هلح) و هدن ونج هزم ولیک ٩۳ كل
 ۳۰۱۹ و هد راک یا كنارف «یرفوآ هنر

 كا .یدبا عقاو هدیقرش لوط 6 ۲۰ هلا ینامش ضرع

 ندیم هدا قرهنلوا ان ندسنفرط دورت لوا

 دیعمر كوي صوصحم هتندوبعم (لع) نالوا دیانک

 لدبعم دوخایو «یدیا راو یسلقرپ عفترم كدبعم ویو

 دورع هک «یدا هدننروص هلق ر عفن رم ۳

 تقو وح ر هلهحو و .ردروهشم هلکعد یسهلق
 یرادیکحریروئآ هرکص ندقدنل وب یر کر راد |

 ند_:و رط رلی روت 1 «ق ردنل وا من ندنف رط ( سولب )

 نالوا یکم كرلب روت لصاو «شفل وا ذاا تی
 یدک ها هرکص ندا كن روش (یوند دی )

 ى

EE 

 اهد تاقرب

 ت دتا بی رحم رصد تڪ روش

OL EREتی یذ قوحر ند رلیایسو دبعف راسو  



ES 
 شقا نییزت اهد تاق رب ینیدبعم لعب كرهربتک رلیش

 «رهعلق «رلیارس قاطرب صوصح هنیدنک «یکینیدلوا

 هحرد كت روم لباب ‹«كرەدىأ هوالع هراس و رلقدنخ

 یرلتهافس ثنسیلاها لباب .یدیشعا لاصیا هنسأیلع

Eقوزو ك یرلقال خا «بولوا هدنتیسن  

 هرکص ندکدتا ید لیخ یریش و .یدا

 یساراس هلا (تودوره) یناتوب نیخرولاوبا نالوا
 لوقعریم یرلفیص و و فیرعت کهدیاب وہ كرلخروم
 هظ وید تاغلایم ردق هن رهو ؛ردهدنروص قحلوا

 رهش رب روم كبو میسج كہ كلباب هنب :هسنلوا لی رات
 ودر تو eS ۲ ییدلوا شیپ
 طاع هلروس ییاو هلقدنخرب «بولوا هداز ندهزعم

 یلشینک كنیراروس .یدیا راو یبرب ۲۵۰ ؛یدبا
 هرص کیا هدنرلتسوا هر وک هتیاور هک «یدنا هددح رد رب

 ترد هنا نایندهرآ هرکصندقدنل و هين أ رب اتو ناکد

 TT یسوړق زو كرېش . یدربلیب هک هبارآ

 یسکیا ر .یدنا ند هت هم الباق چوت او ندو

 ۱ سس فک اه ء هدن رلهرآ كراوپق وب نالوا لباقم هن رلربرب

 "الوط ی رهش راقافوسو «ب وال و رلذاق وس عساوو

 .یدروپدیا سقت هرلعمق میرم ردق ۰ اض عو
 «قلعم» كاب اب «هرزوا قلوا ندهروجشم ةهعبس بلاغ

 ی رظاد دیتا هک og یرهععا رول وآ ریعت
 حر بول وا ترابع ند رها شلپاب هدنرزوا

 را را" . یدیشل ر دشید هلس رلح اغا و هد را هعک اب

 ۱ یکلع

 .ردلیلد رب هنتي دمو نتف

 تنسلاهاو هننا رع هد یس و ترش لو

 ندنس هب روا «بوربک هاب ندلاعش یسهبع-شس ر

 ىدا راقرح ندنبوذح «هر E ندکدک

 دوخایو مسضک هک ) سورک رکنابج روبش ندنک
 روس «هده سا شا هرصاحص یرپثش و ( ردسواک

 «بویمهلوا ردتقم هنعق هلیتبح یتاتم كن رهعلق و

 TI رب OE زراعت لی اف تام
 ندنل و وص نالا ور و كل ره رب وج هف رط وا وص

 ییرئسع

 تلفف باوخ یلاهاو رادىح نالوا نیما ندنت
 لباب لوا هنس ۲ ندا «بوصا هدتهافدس و

 ندقلتیاب هنن هدعب .یدیشقا ذاحا تی و ءطبض
 A لو .یدیشع وط زوب هب ید «هلغ راقیح

 داخا تاب یرهشوب (ه رکص ندک دشا مد فا

۱۱۸۰ 

 ۱ كيوب دوحادو یرب تارف

۳ 

 | اتم كرروسو ؛شعا لاخدا هنحا كرېش

 ب | ب
 " شتسیا كيا عیسوتو ريمت ءدایز ندنکلوا «بودیا
 هد را وح كاپاب هدعبو ؛شعهعا افو یرع هددسیا

 نان رب ۱۱ ۱ و (هیققلس)ندنفرط سوقفلس
 كاباب یسیسأت كنربش ( نادم) ی ( نوفیستق )

 زوب هتیارخو یتدنشاوب شاوب «هلکمعنا هلازا ینتیمها
 . لقث هرېش یی کیا وب ید یرانآ کا «قرهلوط
 نوتتسب لباب هدهالسا رومظ هلمحو وب .یدشغلوا
 رس تو و وا لا ندلاهاو تازخ
 کدادغب هدننامز كروصنم رفعج وبا خد یضاقناو راثآ

 نالباب هدعب .ردشقلوا لامتسا هنس رو سیسأت

 هب یعق وم «دلکم روا موق ید ییرالع «بورلاق ناشن

 تایرح یارجا رلیلا وروآ اربخا «نکیا شلوا رفلیب
 كن هينا مسج ضعب هدنراوج یسهبصق لح هلنایرف- و
 ندننامز هعدق كولم راو سصن تو ییراهارح

 . ردزرلشغا فشک را 1 راسو رلیزاب ضع هلاق
 مسق كنهرب زج J> (Babylonie) ۳ زاتسل اب

 ندنمسق رب كنب ع قایع هلیسب ونح

 البرک و دادغب ءبواوا هعدق هطخ رب ترابع

 .یدرولوا دتع ردق هرفروک هرصی ندنر راوح

 هلرلیادلک نالوا ندنراهدق كا كنهیماس ما هطخ وب

Eهروک هتشاور کک » 

 تفو قوحرب رایادلک .ردینطو یکسا كا لرش عون

 نالوا ی ا ا وروما تم وکح
 «هرکص ندکدلک رارادیکح قوحر ندنلسن كرادورم

 .ارق هلرلینادلک هعوسح لوا هنس ۱۲۷۰ نددالیم

 دالیلالبق .بودیا طبض یناتسلباب رلی رول آ نالوایرلتب
 یزکىم كناتسلباب یرارادبکح رونا كدهنخ را ۰

 ردن تګ ندرلنویو ؛رلشمروس مکح هدلباب نالوا

 نیطسلف هیروس «هریزح «هلکولس هکل رک زایح

 بول وا وکم

 بولە یرلبمهم و طیص ید قیر تمح هکینفو ۱

 دام و لک < رلپ رو آ نر وس تدم ردق وب .یدشعا

 مو ۲۳ «بولوا a رلیرو آ هل رایت اداک هدنن

 دنکساو «كرایناربا ناتسلباب هدعب .یدراشمک هنکخ
 رس راربا رارکتت هرعص «لرایلایت ودکام هرکص ند

 هب هلحد و تا رف رلب ص هدرلهرص ون و ؟شیمکع هننل ا نک

 ها کا ید كناتشلباب «هلغلباب یضونط |

 فو رعم ید هلکغد (طن) برعلادنع «بوشلبع

 | داوناتیارن .يديشلاق دارفا زا كي ندرلی ادلک نالوا |

 یال سا ند ید رلنوب هرکص ندنراشتنا كت هیمالسا |

۱ 
۱ 



0 

 «بولوا ملکتم هد هاب ا نع نات رارب ہلکا نوت

 ید هنیرلهدام « قا ع» و « ینادلک »] درشت

 ۰ [ هل روي تعجارم "

 رادعتس كحون دالوا مسا و ۱ ىسهلق لباب
 كقلسکوب ردق هبامسو یرلقدالشاب هفعای هدنسیداو

 1 رلن و قح بانح هک ردشلریو هب هلق رب یراکدتسیا ۱

 رک شاهد هلق ءنوحا سک ینیراهنارورفم تأرج وس |

 «بو ړو ناسل رب رکید هنیرارر ره كقلخ نالوا

 ماعان هلق ءهلغلوا زام هبالک | ینیرلک دلیوس كتب رارب رب ۱

de Bae)هدناروت (100۲  

 ندنلبلبتكقلخ ید یسغلوا همست (لباب) هدیناربعناسل

 .ردیورم ییدلک یرلیا ندنرلغریشاش ینیراناسل تعي
 ؛شلو تربش هلکغد ( یسالق دور ) مالتسالانیپ

 هن رلشیا كقح بانج اشاحو ققاب هام” دور و

 ییدنسیا مای ییلق و هلیس هناکرشم رکف قعش:راق
 تیاغ كنيد بعم لعب که دلباب تودوره .ردروېشم |

 هبارآ ًاجراخ کوو یتفیدل وا هدنلکش هلقرب كسکوب

 هللوب رب یواق نالی نالوا هدنعسو كجي ةي و
 یک دصم یتسوا كنوب كراينادلكو «یتفیدلقیح _

 تیلور «بوروک نیعلایأر هدنتحایس ءییراقدناللوق ۲

 هش نلیئد یسهلق دورمن ایو لباب هیلع ءانب .ردشا "
 دص كنتسواو «یتجهلوا ترابع ندندیعملعب ویشا "
 هنس باکس یسقتسیا ققاب هیاعس دور یسلناللوق یک ق

 .رویلیشالک آ یفیدلوا شمریو تییبس
 هدنننم لغات :تللتسا هدر

 2 یا 0 نود ویلا
 سیسأت ندنفرط یررجاهم لباب «بولوا هبصق
 .یدیشفلوا همت هلساو «ندنغیدلوا شلدیا ناکساو

 كنس هبصق هبلرپ هدننب ال و رسام | هوا
 بول وا عاط ر هدنس هل ات تھک

 . رنازوا یرضوط هنسا رم رادراو امج

 تاعه تلخ (ثللادبع ن قطصم ج) ۱ یا
 لصانع «پولوا ندنسارعس نیرح ۰۰ ر

 . ردندنسهبصق (باب) |

 هقرش

 .ردشخاتافو هدنح را ۱

 .ردشغل وا سشن و عبط هدن وریپ بول وا اوبد 7

 : زدند راعسا هلج تب کیا وش

 نينحو ةعول موي لک فا
 نيك قارفلل مث لك نمو

aI ۱كر هلو = رب ۰ 2 ۳ 6  n 
 ن 2 یرهعلباق E كو .E ها كن هلق وب ی .شعا روهظناسل V۲ دتد و و ؛شلاق ۲

۱۸۱ 

 ر9 نالوا صوصح ه رلیلنیح ۱

 نوهت كيلا تناك قرط ىلق

 [ .هلروب تعحارم | هنولیاب ۱
 وق (تسموس) كن هرتلکنا (Ba) ۱ تاب

 رهشرب هدنرزوا یرې (نووا) و هدنغلت
 مرد ولو هدنقرش هزمولیک ۱۷ (لوتسیر) «بولوا
 وروا .ردعقاو ه دتساب یخ بونح هزبم ولیک ۱۲۰ كن

 اها ۰۲ ۸۰۰ بولوا ندنراربش لزوک كا كنا

 کم «یساسیلک رب حنصم < یسل

 « ناتسلبا »و «لبا» ] ایولیابو

 هس رهدام

 «یسدادعا بت هفسلد

 ضم هلاق ندننامز رایلامور «یرلتیعج قیسوعو

 عج كلام س .ردکعد «هجلبق» ید یعسا

 رب لما وب ید هداشما
 هدنرزوا یر (كبنک )و هدنش ر وهج (هنم) یرک وی

 راو هدننیفرش لا مرتم ولی 2۴ ۵ (دنالنرو)

 یرلهاکتسد صوصحم هنلاعا یک «یسیلاها ۰
 . ردراو لو ریمدو

 رب کسا ن
 تبع ا (نر) 0 د واتا

 تاع رلت وب ردنا نک اس هدنرافرط تلف و هدنتهح

 مارو «رهراح یخ هلرلیلامور بول وا روسح

 تاپ . یدرلشعا رالرالتخا قوحرب دص ندقدل وا

 بولوا بولفم ندنف رط راقنارذ هد دالیم نرق یجچ وا

 .ردشفلوا عفر هلی یرلعما هللامز رورم
 رهش ر هدنس دهطآ هواج (ظ۵۱۵۷۲۱۵) او اب

 نوت یهدرببک طیح سس «بولو ۱

 لاعمر علت ءراوک ده ه رب رح . رد ز نک كن کلم كناف

 عسا و ی دننصنف تب + (هراقا)و هدنلحاس رع

V۷لاش ضرع  

 .ردعقاو هدیقرش لوط ۱ ,ENV TERN هلا

AT 

 لا بول و هبصق چاق

Batav es) > دنما و أ نامر! 

 «هدنوق ر ولع هل لهطاو

 ریش وا بش «بولوا یسیلاها ردق
 كا هک «یمسق نالوا صوص هرلیلابوروا ؛ ردعهقم
 ؛ ردعماج ییلاها ۳۹۰۰ کو ردیمطتم لاو لزوک

 هن س < همام

 بول وا هاشم
 ؛ ردراو یسلاها Noe ۔هواج لصا

 مع ا 0
 تک 5 نالوا

 و نا بولوا هاشم هنع وج رلی وک قوحرب

 یبهیلصا "ییاها . روال و هریاسو رلن ام روا ءرلریاج

 هدایز ندرهش هسی ص وص۶ هرابل

 هلزروک .رردندتم هلم راس ندو بونم هنسنج ينال |



 ا ب
 E «یرلن رحم مسج «ییارمس حاق ر یی رار

 نون «یرالودح دروم «یسوراپ

 . ردراویئا ره راثآ راس و یرلبتکم «یرلتیعج عیانصو

 ¢ ی هراس هم

 دی) یکسا ندنفرط رایلکتلف هدنسیدالیم رات ۹

 هد ۱ «قردن وا سپسأت 4 ی رهش (هرباق

 ندنفرط كنلف هد ۱۸۱و , هنیلا ۵ رریلکنا

 -د) وا كاهم و .ردشغل وا دادّرتسا

 «هددسا شانسی ا قل راقیح ی «ندنغب

 شمک

 كرولبدا ارحا تاحالصاو تارمهطت ضعل ةة

 . رردشعل وا دیفصت رد هن هحرد ر یساوه

 ( Et. Bathori ( ت ناسا 3
 وا

 ۲۶۳۲ د و هتسایاهافرب لیصا كیاتسر

 لدرا ینعپ انا واسنارت هد ۱۹۷۱ «بوغوط هدنخ رات

 ن رلترضح ثلا دارم ناطاس هد ۱۵۷ هو ءییسنرب

 ؛شاوا یلارق ناتسهل لیس اج

 نناو ماطر «ربارب غم ارو رارب ضد ‹كرەدىا هبلغ

 ه هيس ور و ایرنس واو

 راک (هنلیو) و «ارحا تاحال صاو نت تاماطن و

 تانو هدنخ را ۱۵۸ .ردضشقا سیسأت ینونفلا

 (یروناب فوتسیرق) یردارب كنو س
 هلا هییامع

 .ردشقا

 تل ود «بول وا فلخ هدلد را ات

 (یرواب دن ومسک-) لعوا كنو < ؛ ردشع وب قفتم

 «ب ول وا فلاح هن ردن هدنکللسن رب لدرا هد ۱

 بول وا نواتم و ا «هد 4تی دا مدآ رب روسح

 قاشا ها وا هاکو ها ها تلود 5

 ریا

 روطاربعا کلم هد ٩) N تیام «ه رکص ندک دتسا

 تدوع دکناسن رپ ندکیو افععسا هعفد جواو

 تاف و هد هغارب هرکص هنس رو «ےلست ۰ (یلودور)

 ید (یروناب لیراع) یردارب

 ريغ تاکرح «هددسا شلوا یسرپ لدرا هد ۸

 «قرهنل وا طاقسا ندنفرط یاها یالوط ندنسهشال

 هر دشا , كنو س .

)Bat0ur106( 1۔رح) كنەیس ور  

Ebرهس ی وع رح و هدزتاابا (ف وغب  - 

 یسل اھا ۸۰ «بول وا !WE ر هدنتهح

 | كرلق
 قرش "ین

 . ردب زا ج یس

(Balon-Rouge) | *تلاع  a. 
 1۳ نواب

 اق . ردراو

 نا د نوای ( هنایزب ول) هداش سم

 -ریا (یپیسیسیم) «بولوا هبصق رب نالوا یزکرم یی

 اع «بولوا ندنرللارق ناتسهل

 ۱۱۸۹۲ ت

 1 ۳ كن بش نایلروا کیو هدن راس لحاس كنغام

 ۴ ردف ۷ ۰۰۰ .ردعفاو ه طنسدب ع لامش هزم ولیک

 . ردمالغاص ك یساوه «بولوا یسیلاها

 23 هلیلاج و نسح (Bathylle) ۱ لسا

 هربزح «بولو | یناقیلد ر یماسبس ۰

 ۵ (نونرقا ) عاشو كنا رقیلوپ یرادمکح هروکذم

 لکیه رب هتشدنک A كرلن و .یدنا قو شعم

 رالزع قوچ رب هدنقح یسيجنکياو ء«شمردتبا زڪر
 هر دش وس

 | لجاب
 وک تنم رپ (ممس) و هدنسل ۳ قرش ۳۹۷ ۳۸

 ضو و رزغ|هس هد لح كنتالو نگ

 تث ەد دح ا .هبصق رب یک

 هبامنص ندهدبدح و هدنکتا لبح «قرهلوا هدنلامش هزام

 لامس قرش یساضق لحا حوت ردهدن رزوا تش رطن دیک

 قرش هل رلاضف زارح و ناک وک كنساول اعنص ن دنتح

 سفن ندنتهج ییونج برع «هعرر ندنت-هج یبونج

 هاب رلاضق هبدیز یخد ندنتهح یلامش برع «هددح

 نالوا بی رق هب ها كال ایح بول وآ دود و طاع

 حب یار هل ها داو نکا ضاشآ
 ورود «دنوح «هوهق ییالوصح بول وا ج

 شاع اضق و .ردنرابع ندننالوصحم نم راسو

 . ردعداج ید یی را هیحات نالو

 هدنسهیونح تېج كرکترو (۹]88) 8
Dsبولوا هبصق ر هد تلای » 

 لزوکو هدنسقف رح ب واح هزم ولیک ۱ ۳۰ كب هن ویسال

 .ردعقاو هد رزوا كندر رب ناک هدنس هب روا هو وار

 یرلج اغآ نوش زقوچ ك هدنفارطاو یبیلاها ٥۰۰

 ربهاشع ءبولوا ر ومد كب هدننامز لرابرع .ردراو

 .رد-شفل و نطو كناوذ قوح رب ندمالسا یالع

 قیرفن ندهیصق جاق رب رکید نانلوب هلمسا وب هداقب رف آ

 ۰. یدرا رید(سلدنا هحا) کو نوا

 ۸۸ تین وت یر «بوللو هبصق ییا هلما و ید

  هدنتسوا كغاط رب ناید سعلانیع هدننغ هزم وایک

 هد هل رفآ س

 1 هایم .ردراو ید یسهعلقرپ هد رزوا كنا ق . ردعفا و

 ۱ غا یفارطا «بولوا قوح یروسایو یسبراج
 | تبنم تیاغ یضارا یهدنراراوح و « طاحم هلرل هاب و

 ۲ ندنکیدشیت تابوبح راسو یادغب قوكب ؛هلغلوا
 هدسن ول هن د ید )وید (عحقلا هج اب )اکو

 ۱ هبصق كجوکر قوح یو ز بول وا هد رګ لحاسو



 هالک ۲ لع «هدهسیا روکذ» ہال بتک ینیدلوا

 یا ن دح) عاش نالوا رویش هلا وجه .یدملیش
 .یدررید (تیزلاهحاإب) کو . ردینطو ك( وعم

 ربهاشم سلدنا ( هلن زییعلادبع ) ۱

 دزیکتروب .بولوا ندنسایداو ابطا ۲

 یهدهیش رفاو سلدنا --.یدیا ندنس هبصق (هحای) -

 جاق رب رکید ندریهاشم شتا تأشن هدندبصق هجاپ "
 .رادنقلم لا و ید تاذ

 ندن راماس رروهشلاكنابل ات ا(1386610) |

 هد دزفول 2
 (اروبالدوحاب) .ردشعا تافو هد۱۱۷ و «شمتوط

 شارالکیه ر یلهسنارولف هب س .ردروېشم هلکغد

 «بولوا فراعتم هلکغد ( هول هت وماد وحاب) ید
 PERE HEG مگس ات تست یا تا .ردشخا تافو هد۱ ۵۲۳۲و «شعوط هد ۰ ٤٩ ۱٤

(Elisa 0 ۱ ۱دوی  
 ؛بولوا سرش ولو

 ؛۱۷۹۷ :شغوط هد(وحایآ) هدرا ۱۷۷۷ |

 هنس ییا ؛شمراو هب(کوجاب سکیلف) یهقیسروق ۱
 -انم دقع هللا ابدا رومشم كا ءبودیک هسرات هرکص |

 (دقول) و (ونبم وس) یبوز هد۱۸۰۵ شا تابس

 هجرت ةبحاص نروس تموکح لصا «بولوا یسنرپ
 نییعت یعهشود كوي هناقسوط هد ۱۸۰۹ و ؛شقل و ٩

 ادا «قرهنلوا طاقسا هد۱۸۱ ۶ «هدهسیا شفلوا

 هدهتسیرت هد۱۸۲۰ «بولیکح هایاملآ هدعبو هو ]

 س .ردشع | تافو ۹

2 

۱۳ heie 

 تان و هدامور هد ۱ کرهدیا كر ین- ریشه كن

 .ردشعا ۲

 | ذرخا
 رویا ا ناي یوج اس یتشدل وا تک

 ر ادا و

 دوت A روناشی ا تاره

 ند هر 0 ۱۹۸ ءبولوا هیات رپ

 - دیمد» ۰

 لت هل تا طسا و هلا هفوک .٠

 ترضح هللا ر و صنم رق عج وا ب ول وا | ارمخاب

 ےھآرا هلأ راشم و ٠ ¢ شا نار ر> هداروب هم واعد عفو
ُ 6۳ 

 در دهاطت داد یربث i دیس هدارو

E 1 ۳ا  

 . ویل وپا هد۱۸ ۰۵ یوچاب سنرپ

۱۱۸۳ 

۱ 
۱ 

 ۱ یهدنسهرا دللادیع نب مها رب ۱ یورو كنسح ماها

 ۱ نالوا فانه

1 
 هنایدآوغ و هدنشش ع بواح هزم ولیک ۳۹۳ كد ردام 1

 .هطخ (رودامرتسا) و هد رزوا یر (هن  یدا و ینعی)

 ریکتروب .ردرا و یسیلاها ۲۳ ۰۰۰ .ردعقاو هدنس

 یاماکعسا نولوا مقومرب یرکسع یشراق هند ودح

 رب هدنلوط هرم ۱۲۰ .ردراو یراالشق ذدعتمو

 یتیدلوا شااق ندننامز رلیلامور «بولوا یسیریوک

 , كلشيا یخ ناشلوا ارجا هلریکترو .ردب ورم

 هلکشد (سویلطب) هدندنع رلبرع .ردیزکرم کت راحت
 هرکص ندنضا رقنا كنهوما تلود «بولوا فورعم

 تموکحرب لقتسم هدننامز كولم فئاوط ندا روهظ

 اناپنا یلایا زوب اداب س .یدیشلوا یڑکر م هیمالسا
 هحاسم «بولوا ندنالابا یکهدنسدب غ دودح كن

 یسیلامها و هرنموا,رک عبر ۲۱ ۸۹۶ یسهیعحس

SA Eاد  

 یرکیدو هدنلحاس ریکد هدساف یر ۱ سدان

 توقاي یتغیدنل وب هبصق كحوک یی هلمسا وب هدیرغم

 «هرزوا قاوا هدربازح ع هدیاز

 ۰ رودا رکذ یوج

 WÎ (Baden, Bade) هداب دوخای | ° ,
 ۰ ِ “1 21 : ںد

 ندنام وکح نان 3 و | تلر وطارا

 .ردعقاو هدنن ونح كنهر و ذم هعطق ءبول وا

 كنبر هطخ ول

 دتع لاش ند ونح هج

 س .یسەحاسمو دودحو عقو»

 و یلحاس قرشو بونج

 هرجوسا اب ونج .ردریر لکشلاج وعمو نوزوا «بولوا
 لاش هل هطخ تانینالاو و (ساسلآ ) غ «هلبا
 جد (هرش (د_يعن رب , كنهرب وابو هلیسهطخ (هسه)

 هیعطسهحاسم «بول وا طاعو دودحم هل( (ع ربع روو)

 .ردهزتمولیک عبرم ۱۵ ۲۹۳ یس
 رب كنسیضارا س. یرللوکو یرارب هاب رلغاط
 .هووا ید لرو ندرل ربابو هپ قان رپ «قلغاط 3

 ه دنس هی ونح تهبح یس چا ساب كنب رلغاط . زد رابعدد

 (دلاوح راوشا) نالوا دتم و هه کش از

 شام نایاش هک «ردغاط نالوا رییعت نامرواهرق یه

 لآ ,ٍبوساوا یواح یرلءهرظنم غاطرب ینه یثحو و
 نالوا هدنعاش را هزم ۱ ۹ یهو رد تشک و

 یسارجم نیر هل رلکتا كغاطو . ردیسدب ( ع ردلف)
 هووارب لزوک هدنتعس و هرنم واليك شب نوا نوا هدنس ه را

 قوح یر وص . رد ول هل رد رق و رهبصق بول وا دتم

 « هنس هض وح (نیر) یمطعا مش تتکلع «بولوا |



 دا بت

 .ردعبات هنسهضوح هنوط یتېج یونح قرش رکلایو

 «ه رطص ندق دقیح ندنلوک (هسناتسن وق) یعامرا و

 لک ا

 لصاو هن رېش (هلاب) هلایرج هغ ندقرش كرهدبا
 هد رهن ود یرغوط هلامش حل وا

 . رو رآ یسهبض دودح كتکلم و ردق

 یس هی ونح دود كيداي هد رام کا

 هه راو ؛(سه) ا

 تلم

 قوح رپ نیا ندام روا هر

 درلن و بول وا

 ا «هناتسا «خاتوو

 3 صوصخل ا لعو ا ما

 رهرد و ۹

 «راش ع ر ات « زلا «نک اما «هزب و جارو

 تصخعف هفام را سس

 ناب هددطخ وب اد هسیا هلوط . ردهراسو نام

 (خاهغیر ) 41 ( هکر) نالوا یرلعبنم كليا بودا
 هيمان هنوط كردشار هدناخاد تکلم و یرلیاچ

 .رولوا لخاد هغربعروو «هانایرح یرغو-ط هقرش
 رز تاتو مدت یو ارس اب
 .ردراو ید یرالوک كج وک جاقرب هقش ندنل وک

 عیاو تاناویحو تالوصحم «یساوهو ماقا

 نر صوصالع «بولوا لدتعم یساوه س . ینو ر

 ر رم تستر وکر هل شوق ااو

 هو را عبطلاب هد رغاط

 تابوبح «بولوا قوح ك ییالوصحم «ندنغدلوا

 یوا کارش «سناش «ناک «نووت فا هع وتم

 قیدنف روک هزارک هوا «یلاتفش «دومرآ ءالا
 .رواوا لصاح هربس تیک و یعاونا رله ورم یک

 . راقبچ رلپارمث روهشم «بولوا توج ید یرلغاب
 «ریغیص قوح ك «بوالو راعرم لزوک ك هد رلغاط

 ید یرلنامروا . ربالسد تا اوږ و نو وف

 مد .رونلوا حارخا هتسارک لتیلک «بولوا قوح

 یررمم هلیراندسعم شموک «وقنج «رقاب ؛دروکوک
 هدنیمشرب كنسارج نیر «بولوا قوچ ید یزوطو
 .دعلد اق و یس هي دعم هایم .راقح ید یزو نوتلآ

 ( نداب نداب ) یرارو-مش كا .بوسل وا لو كيیرل
 . ردیس ەق

 «یسلاما

 خر رب «بولوا یشک ۱۰۱ ۲۵۵ یسیلاما

 نداب کت .یرلبهذمو ناتو تیشح

 .رویسسود هح هدایز ندنیشک ۱ ۰ ۳ هنساپ هزنم وایک

 هر و هنسضارا توس و دف و و روت لوا كءد

 ۔ونح تح .رددنرارب ا هدایز لا كنا و روا

۱۱۸ 

 | كب یسیضارا
 شثا قر هلیسهداز ید تعارز نف «و تم

 ۱ ت

 راک كنس هيلا تمحو ( ینالآ ) ییلاها كنسدب

 :تولوا ا 0 7 یسا ییا نلید (قنارف)
 دارفا ضعب بونم دنموق بآوس هدنرلفرط هنروا

 ندهنامرج اا ا دانو یددسیا راو ید
 یراق و و «راردنال آ یسهلج هدعلاح ییدعش یلففلو

 نامروا هرق یکلای .راردملکتم هلیعون رب كنناسل ایالآ
 نداب .ردرلشعا هظفاحم یناسل هح الآ کسا یسااها

 ندن ویلم راپ «كیلوتق یسهدایز ندنویلعرب ندنسال اها

 .رددورب ځد یردق ۲۷ ۰۰۰و ناتسنورپ یسهدایز

 یل هقود كوي نداپ --.یرارهش هچاشاب ء یاس

 یریو رحوا یحوا كرلن و «بولوا مسقنم هناایا ترد

 . رريشنم هاض حجاقرب ید قاع” رهو هغاڪس یا

 .هیعطس ةحاسعو یرلیلاها هل رلپسقل تروص د رلتلایا

 :ردپ اهحورب یر

 قاجنس تلایا یاما  .ولیک مبم
 هسناتس و

 نکنیلی و هسناتسذ وق ۲۱۸۱۰۳۹ ۶ ۹
 توپسدلاو

 غر وی رف :
N. FAS VEخارول عروس رذ  

 عروبنف وا

YoYنداب دلراق ۳۷ ۶  
  Eخورسا راق تورم :

E 
FA ۱ Ueغربل دیاه عاهن  

 خابسوم

 «بول وایرهبصق و ربش لزوک قوحرب كتکدلعوب
 | هجورپ «ریارپ هلی رلسوفن رادقم «یزارومشمو كوي كا
 2 رونل وا د 9

 EO هسذاتسد و ۱۵۳۳ عاهنام
 ۱۳۷۹ N ۱۱۰۱۱۰ خهرسلراق
 ۱۱۷۰: داتسار NEF غروسرق

 ۱۱۰ لاسخ ورب ۲۷ ۹ ماهچروفب

 ۲۱۰۹۸ غربل دیاه

 ا .ىشەيلامو هب رکتسع هود «یتموکح لوصا

 .ورشم تموکحرب هي اونعقلهقود كو یسهطع نداب

 « رده دن (i كىەقود 2 فرا «بواوا هط

 اج رب AEE سلحم ر

 N ووا هرادا ر اط 3 تايه نالوا

 ۷ او شف زا ییفح كمردن وک اضعا ۱۳ هنسیم وڳ سلجم

 لوئسم یراق هنات وعبم س

 ر یمب) هقرام نویلم ۷ ۲ + یفراصهو ۷۸ یادر

 (هنسارمل ریلکنا ۰ ۰ ۰ ۰ dl ۰ ۰ و

 ودرا لوق یجند رد نوا كناينالآ یرکسع .ردبرق



۱ 2 

 هد تا

Eهد رطح لاح كردا ل ییمطعا مسق 3  

 . ردن رابع ند قن fo} هدب رفس لاحو ۱۶ ۰ ۰

 یروبع ینراعم بس . تراش و عیانصو قراعم

 .روتل وا هرادا ندنتفرط تمر «بو وا 8

 باک یاس تا برا
 ندرلن ونفلارادو هدادعا بتاکم عو یا «هد شر 1

 هدنددع ۲ رانونفلارادو ۱ ۲ هیدادعا بتاکم رد رای

 هدغرویرف یرکیدو غربلدیاه یرب كرلنوب «بولوا
 عیانص هدراهبصق و ریش فلتحم ادءام ند ران و .رد

 كوي ر هدده ورسأ راق «بتکم ۳۷ صوصحم هب هفت

 هسقت میانص ر «یتکم یکم رب عيانصلاراد

 -روب رف «ینکم رشد و معاصر هد اهح روش «یتکم

 تراحت هدرادبصق قو و دا
 نوفا راد ی. و
 یرذناضتک دراو یسهبعش ه لر ره

 .دعغاب تاتاب ؛یرهاخایک «یراهناخ هت تاب 8
 ید هدده و سا راق یک ینیدل وا یرهاخ هزوهو یر ۱

 یییبط خیرات رب و هناتحتک رب یواح یدلحع ۰

 .دبصق رنک او .هناتدصر را هزار
 ممد رد راو رلتیعح صوصح هعیانصو فراعم هد را

 .ردددعتم ید رورتاپ ویو یرلیکرس
 هنکیا«رل هنیک ام عاونا «بولوا یرلیا كب عیانص "

 «هع وتتم تالآ ندکیلح و رەد یک ۳ حک

 «دغاک «نایتشس «ٽاجوسنم كياو قوءا «رکش

 هنل اعا و داوم عاونا ند هت «تارهوج دیش

 .دیصقو رپش او هد امام «هد ههو رسل راق صوص

 ندد هدنامرواهرق .ردراو راهش راف ددعتم هدن 3

 كرلند عم ,رولیاپ هلرثک هقاش ریصحو تع

 (شریک )و هریبو یراضعتسا كنوتوت هلبلاعاو حارخا
 لاغذاینمق دوی رب كنيلاها ید یسیقار زارک نیو
 ۰ رویدیا

 دل رکو یک تننسهیضرا تالو 28
 یعتسوت كنزا كتکلم و ینلقوح كنیرادش راق

 طناسوو یسفارغج مقوم «یک یراقدلوا بج وق
 لوس كب ,هلکمریو تالیهست ید یتیلکم كن هیلش

 اخذ هجلشاب یاجارگا .روساوا اردا 8

 هتسارک «تاناویح «یغای نوشیز .نوو بارش
 هدنغامربا نیر هلیلوک هسناتسنوق .رد رابع ندهراس

 .راشیا راروباوو رایک یخ هدرارن ض 1

 ا ۱۸۵

 ندرلیلام ور كنو طخ و یو یسهبخش رات لاوحا

 ندا ك الامور تول لو
 درشم هلیلاوحا كنابنالآ موع هسیا لاوحا کهرکص
 نوا 9 EEN كم د یش ر هدناب و «ندنغیدل وا

 یرهش نداب یزکرم «هدهطح و هدد اليم نرف یجکا

 5 ندنفرط تاذ ماد ) نامره ) 6 هرز وا قلوا

 وی نداب کیدی كرلدیا لشن قل(واغ رام)

 ندنعهقررب كشوسن ور و كالا هرس رب دق ود

 ینیدل وا تداع هد رنو وا هدد .یدا بڪ م

 «قرهشل وا دیدم ۵ هتل رلثراو تک «هرز وا

 ی انوا یدیشاربآ هب هيو جاق رب BÊ واعرام

 ] وا رام نروس تھوک هدنلئاوا یدالیم نرق

 لک و 7 كرهدنا می یرادیعس 9 (فوتس

 ما لب را هب هې عش ییا هنن بقاعتم «هد 4سا شا

 هدلغلوا ضرقنم یر دلرلهیعش و هد ۰ تیام

 .بخنم « اکو «بوک ینکح 9 NH ع هن

 كنيروطارعا ایالآ هک «یدیشملرپو یناوتع «سنرپ
 دو مد 4 یا راو و ا
 تاموکح ر ليما » یهقفثم تاموکح نیر )۲ یسرب

 تقفاوم هنذصقم یلک-شت كنسهعم تيه هریغص
 وب نسل ندنفرط نویلوا كوي نوهکیدتبا

 كوي ا و ندتقووا «بولی رو یاونع هقود

 كوي ندا هد ۳ .ردشما هظفام ین اونء قل هق ود

 ؟شلوا لخاد هنيه یش هقفتم تاموعح ایام رح ینل ەق ود

 هلی« د راب كنەيسورب لالتخا ندا روهظ هد ۸۸

 راش ید نداب هد ۱۸۷۰ تیام ؛شلع هردصا

 هدننسادر تڪ كىەيسور رارب هلام وکح 1

 . ردشعا قاعلا هنفلروطاربعا ایانآ قرەلوا
 -ه رش وسا (Baden, Bade) هداب دوخت ۱ ۰ ۳

 3( روز) و دلش دل (ایووغ را) ك

 ى (ٿاما) «قردل وا هدنسد رع لام را واک ۰

 یسیلاها ۳۵۰۰ بول وا هبصق 7 عقاو هدیر زوا

 ۱ و رز یرلهاب اف رومشم و

 ۰ ات وعم سا یهقفتم تاموکح هرګ وسا اکا هنګ راب

 .ردشغلوب یعاّمجا لع كن

eهدایزیس وآ (84101,8416) هداب د وخ اب ۱  
A 28 ۶  

 و دم ےک تونح هزیم واک ۲ 4 كن های و

 هرو طار«او یرلدعلباق بول وا هبصق كجوک رب

 .ردراو ارس ر ص وص

Vo 



SNS 

 (,Baden - Baden هداو دوخای | . و

 كنفلهقود لوس ندا (3۵0 ] ۲۰۰۳۰ *

 هیصق رب لزوک یزب حق واکس .هدنتلایا (ههورسل راق)

 هدنس ع پاون هرم واک ۰ كنههورسلراق «ب ول وا

 .ردعقاو هدنسیقرش لامس هرنمولیک ۳ ۲ كدراغتوئساو

 هزناکنا هسنارف «اینالآ «بولوا روهشم هاب رادجلب اق

 رینالپ وط قلخ قوجكب
 و تولوا یی ۰

 هرهخاباق وب ندرلد رط راس

 ۰ + یسلاها

 صو صع هرادقود . ردا فعاضت ۍسل اها هدن رلوس

 «یسهچج اب رب لزوک «یسهملق رب «ییارس رب بیرغ

 یتکم رب صو صح هراتوزج
 - راو یراهاکح رفن و هربسم لزوک هدنفا رطا «یسهاخ

 دن وع ةو زا رب 6

 ىع” «بولوا روش هل رهکاب اق یرب .ندیکسا

 ناب تقو لیخ . ردکیرد « ماج » ايو « هجحاباق» ید

 یتدهطخ وب هيلع ءاننو «شل و یزکمم كنغلواعرام

 . ردشفلوا هیمس هلیعسا كن وب

 هش رلهدام « نداب ندای » و « ندای » ] ۱

 1 . هلی روپ تعحام هداب

Badia ۲ 11101۱ ( ( 

 تا لات ابا شيلبل یا ایداب "
EEید هات ر اعتسم مسا (كب لع) «بول وا  

 هد ۱۸۱۸ «بوغوط هدنګرات ۱۷٣١ .ردفورعم

 هدب ره)اةهرب زح و اش رفآ هد دم تدمو شا تاقو

 هجأب و روآ NED ووا «بودا شروع اتش یک ناسم

 «قرەلواعلطم هشاقح و لاوحا فوج E نالو ۱ لوح

 و رل دمانتحایس ا هرزوا دلح ۳ e دوع

 ۷, نیکبلب ی رو-صنام ی دانم وا) ا

 NE 3 ۱ سد
 (یایص اه راس اف U یربز هه

 رر كغ ستار طو ارو e ی۶ل هد دیش رفآ

 مکح قرهلوا هدضتعی تح كنهیطاف كولم هدف

 دا ۴۸۱ «بولوا ندنسارما (یریز لا) نروس

 ؟شمک هرادتقا ماقم دن رزوا یافو كز وصنم یرد

 توک EES ERÊ كنیطاف هللا اب ماح و

 رد رام ددعتم هلیم ود دن اب زو هلل راجع هبوروس

 سان! رط نالوا شنل اطا تاو هنا |

 تاف و هدر و م رات “ن US هن داد رم سا كب

 .ردشملوا قلخ زعم ىلغوا

 نب یریز نن نسک ام نب سوبح ن) | ا
 ندا روهظ هدنسل دا ( ییا مص 9م ۱  ۰

 .ردشتا

 نت ۱۱۳۸۹۹
 : ندننافو كسومح یردب «بولوا ندکولم فاوط
 ۲, هبرم و ؛شلوا یک ات هطانرغ هدرا 4۲۹ ءهرکص
 «لتق هد راخ 4-طاتغ یی یرماع لروس مکح هد

 برح تقو لیخ هلدوج قب لرو س مک هددقلام و

 دشت هاناماکعتسا و عالق قاطرب ییهطانعو نها

 ۶ یب . ردشآبا نیز و راعا ها او هينا قوحر و

 کلم «بودا طیض ید ییدقلام هدنضا رقنا ددوج

 ۳ تاف و هدد رات ¥ ی رکص ندک دتا عیسوت

 ۱ . ردشا

 یجنتلآ نوا (1.8011۷5) هزوز
 ندتتیعایط ریهاشم ید الیم ن رق

۱ 
 سوبداب ۱

 هعیطد رب كوي هدس راب «تول وا
 راثآقوح كب هات

 قثوم هنساق را كتعابط نفو هن رش كندسیفنو هعقات

 1 (سوداب دار وق) لغوا هرکص ندناق و اقا

 را تب ا را تساند ید

 دارکا (كنسود نب نیسح هللا دبع وا) ۱ اب

 یسیاد AE ناورم قب ند هبدیج

 . : «هلغلوا مدآ رب یلتوقو یریا هدطارفا ج د «بولوا

 «هلج ورخ هدرکب راید هدننامز هلودلا دضخ ند دی وب ۲

 «كرەدا توق ی هرکص ندننافو كەلودلاد ضع

 كندلود)اماصمعح هدنح را ۳۷۳ و «طبض ید ییدیصن

 لوخد[رفظما هلصوم راد بولغم ًایلک ییرکسع

 نی هلودلادعس ندنادج لآ هرکص هنس رب .یدیشعا

 راید مچ ر اب توت ا طی ا رج هلودلافیم
 هنادجلآو هب وب لآ كد هن را ۳۸۰ و ؛ییرلکح هرکب

 لف هدروگسذم را تبا بولو هده راع
 : ردلشما وا

 E ا ا

Eىدا یسلاو نب ند فرط یرسک  
 8 ةمان هزمدتفا ( ملص) تاشاک رضف ترشح یدک
 رومظ هد زاعح هناذوب هرکص ندکدتا قث یی رلتداعس

 سا یا هشد زن وک دل در ترض ندا

 رهن یربم دزب یتتیرومأم و ه.جر بحاصو ؛شعا

 | هل روسپ توعد همالسا او : هدست دشا غاب

 ۲ هدنحم را ۰ اوت شیر هه انش هبنابر تیاده
 ۳  قوح كي هدنلتف كنيسنع دوساو ؛شلک هب اعا لاحرد

 ا درمدننا (علص) هللا لوسر تمنح .ردشلوا ید راپ



 را ب

 ندنفیدل وا قرم ئالسا قرش هد هل ۶

 .ردشمادلوا لتا هبیوبت راد

 |سیغذپ |
 کس یک رشید یاد اوت بک .ردشفل وہ

 هیحات ر هدنسهرآ دو روم هلن تا ره

 طو كالع و ضمب .یدنا

 مسا لصا .ر

 ۳ CEES) یراکزور بول وا (ریخدای) یسیسراف

 (نو) یک .یدیشغل وا هیمسن هلمسا و «ندنش دلوا

 هبنصق "کیا یک قشزلما ر هر
 ىدا

)A1( ۱هدنسب رخ لامش كغلد وان را  

 بول وا هبصقرب هدنرق یلحاس قیایرداو 9
 .ردشفوا در هغد نده ا ی ی
 ليم ٤ ندلحاسو هدنغ هرم واک ۳۷ كه رد

EE 
 یماج كچ وک اقرب و یو وص رب «یرازاب یواحیئاکد
 یسلاها ۰۰۰ هدنامز هیاعع EE ردراو

 ندنکرت هغاطءرق الغلو ا نالس ی۲۰۰۰ .نولوآ
 .ردرلشا ترعه ههردوقشا یرنک | هرکص

 سقود و روا و هجدان را رلکیاوستق .هکرت رلنالس
 درلیوکهدنراراوج .راردبا ماکت هجوالسا رانایتسرخ
 كن رپش (یراب) یهدایلاخا ردە وان را ن
 یتنآ) هلیس-انعم « یراب لباقم » «دلقفلون هدنسیش را

 . ردشق وا هیت (یراب

 «هدنتلایا ( هیلود و ) كنهیسور (ظ21) ۱ 4
 (فيهوس) و هدنرزوا یره ( قور) ۰

 «بولوا هبصقرب عقاو هدسنلاش هزتمولیک 1۸ كنبرهش |
 یسەعلق ر هدنرزوا كنایق رو یسلاها ۰

 .ردراو

 2(داتسل ش) و هدرول نا 0 ۱ ا
 هب صقر هاکت راح هدنلامش ءرتمولیک ٤ ا

 هلی ام روا لوي ر هد راوح و یسیلاها ۶ بول وا 3

 2 هد و تا عاط ر هدب رح ردق

 هد دبصق

 . رد راو وص ندع ی

 ۱ a ۱-۷ 7 راد ر ت

 وشا) كناياملا) “+
 ماکت هجزسارفو هحالآ نکیا هدنشای هو ؟شغوط |
 یناربعو ینا و هدنشاپ ۷ و ییدهبنال هتشب نکدنیا |

 ۴ 5 ٣
 یهراسو هند مولعو ؛شغا لیصح ید ینیرلناسل 3
 فیلأت باتک حاقرب نکیا هدنشاب ۱۰ ‹«كرەدىا لاکا 1

 كنب ربع مْوَحو تیهو تایضایر اتعب. يديك

| 

۱۳۸۷ 9 

 داحا رروتسدو هدعاق فوحرب ؛بویلشاب هنلیصح
 ۱ «كرهدبا فثک یلوصا ینبیعت ضرع هدریکدو

 لوق هنفلاضعا یسایمداقآ نیلرب « کیا هدنش

 هدنلع هقیتع را او هدق وقح ّض «هدنایدا .یدیششل وا

 هدنرب ره كمولعو ءبول وا یحاص یلوط دب ید

SU۱۹ هدنش را ۱۷۲۰ هرکص  

 .ردشعا تافو هدنشاب

 ساداب
 هدن رلف رط ضع كنەسنارف هد۱۷ ٩ ۵ «هلذ وقت یارحا

 ییلالتخا وب تنهسنا رف (ظ2۸۲۲۵5)

 هد رلنام ز حج سو حج ره ندیا تیقعت

 هنضیشك را ان وب و ؛شم ر دصاب یرلن ایصع ندنارومظ

 لکذت هلیمات « نار دم تئیه» هد .ردشلوا بس

 یا یشک کیا رکید ؛بولوا نالتساضعا سلم ندا
 ماما ینیرلکیرش رکیدو «شللآ هنیلا یتموکح روما ربارب
 ندنفرط ترالا و تثیهو هد٩۱۸۹ یددسیا شا

 هدعب و هنکلتفح هجر تحاص .ردشقل وا طاق_سا

 دامز قللارق ندا سسأت ارخوم .بولیکح هلدکورب
 . ردشعا تاف و ,۱۸ ۲۹ هد وع هب هسنارف هدنن

 هلا (هوارد) هدناتسراحم )Barany2( اب اش ا

SEYRET 
 یسیلاهاو هزیمولیک ۱۱ یطرع ؛۸۸ یلوط «بولوا

۱۳ 
 . ردیس هبصق « اسیلک شب »

 ) یکهداش ما (2۲206)

 و
 یو ۳ هدب رع لوط ۰ هلا یاش ضع

SNAیسلاها ۱ ۱۲۰۰۰ «بولوا هرعمو اک  

 ؛رب) یزکم .
 ص وصل الع بول وا تام

 ( لیت1)
۳ 

 یسیضا را .ردیسهبصق (نووتح رد راو

 یالوصحم یشماق رکش

 ءبونلوا فشک ندنفرط راریکتروب هطاوب . ردقوح

 هدنتفرصت تض كیهرهلکنا یرب ند جم زا ۵

 . روینل و

 1 ورتسابراب

 هدنسو رش بوذح هر ولیک ٤۸ ك ) دمو یه (

)Barbasr0(۔اطق كناناپسا  

 هقس وه او دل ب دک هب ول

 1۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنرزوا یرهم (هقنی-) و
 رد زاو یسیل اھا

(Barberousse)(ج وروا اباب)  
 ۔وہق ریھاشم «یرلوا طاغ ند ا



۳ 

 نیدلا رخ یردارو و حوروا ندارد اباد

 . ردمسا نلیریو ندنفرط رلیلا وروا هر
 .Fr) 32۲06۲00656 ( قیردرف

 یللافص هل و « ی

 ردندن یوا وما: اسینالآ

 سور راب
 ٩ قیردرف

 هنس هدام « قی رد رف » ]

 [.هلروي تعجارم

)Barbezie1x) |هتنراش كندسنا رف  

 ۳ 6 كنیربش (ملوغنآ) و هدنتلای ۱

 هبصق رب یزکم اضق هدنسییع بونج هام ولیک

 وز راب

 .ردراو یسهجاباقرب و یسیلاها ۰

 (لیثنا) یکهداشمآ (۵۲۲0000)

E SAE 
OL e E۱۵۶  

 9 «بول وا

 هدوب راب
 هلا یاس ضر ع ۷

 یت عو ۳۰ لوط .ردعقأو هدبض لوط 1 9

 . رد را ویسلاها ۱ نکلا بول وا هربدو ۳1 3

 «ردق و نام رب 2 «بولوا قعلاو زود ییضار ۱

 «بوا وا تنم را و ۰ ردیل ه رطاحم ك لحاوسو

 لصاح هراسو یثماق لس نو وت «د وح یقوما

 كنءهرناکنا یرب ند رات ۱۰۲۸ هطآ وب .روبلوا

 ردها

(Sf. Barbe)هب رب ندب زب عد رن ایئس رخ  
eیرق ككرشەرب ۳ بول وا  

 ا ق ا اس ر ا
 نویکیدمکید یحعاصن ییدربو كنیرد نوحا كتيادرت

 هل ر وا یبو ندنفرط كن وب هدنس د الړم جرات ۳ ۰ ۳

 یسطرو هدن6 كلوا نوناک .ردشف وا لق ىر

 یسهیماح ا رلپح وط

۳ 
 ییدلک ود هنغام ربا (ها) لب رم (هلاس) و ه دنسدق رش

 .رونل وا درع

(Barby)هدنتلایا هسقاص كنهیس ورپ » 

 تب وئح هزیمولیک ۲ ۵ كغر ومد ۶ام

 :ردزاو یسیلاها ۵8 ۲۰۰۰ «ب ول وا هبصق ر مدح

ES UR CBSEی تراب نا یه سا  
 رګ هل O او تیک

 ندن ویفارغحو ۳

 کلک 4 یلیح هدنلح اوس رک د

 ندک دنا مش ربا زب روم و دن یلحا وس كر وك ذم

9 
 ندا ۸ ٤ ۰ ۳ 3 بول وا لخاد هننحایس ت.مه

eندیک داش رفآ ۹ دسار تک 1( ور او  

۱۸۰ 

 تا هيشح و ماوقاو هد رال وح دیدن شب AK ا

 هدراروا یرلشادقرآ نوتبو ؛شعا تحایسو رس ۳

۱۸۸ 

 ۳ را فوم هندوع یشدنک «هدلاح یکیدتبا تافو

 1 یاشرفآ» هرزوا دلح ٥ هدن رل سل ریاکنا و نال 1

 ۲ تانک رب عفا هل اونع « یسهمانتحایس یامشو یطسو

 سس فا تش ر كن رلناسل یطس و یاش رفاو

 °1۸1 «بوعوط هدغر ویماه هد ۱ . ردشعا

 .ردشخ ۱ تافو هد

 ءابطا ریهاشم كنهسنا رف ( 2۲۱۵6۶ ) ا

 هد رات ۱۸۳ «بولوا ندخس ر <

 .ردشتا تافو هد۱۸۰ و «شعوط هد( هیلش وم (

 ؛شفلوب ی ای دیبط تقو قوح ۳ هدننطو

 نالوا یرارصاعم راسو (رلاد) ؛بودیک هسراب و

 هعوج » روهشم كرهدیا تام دتع ها ا( ربهاشم

 تكناوروا .ردشعا كاز شا ید هر رخ ل « نونف

 صوص)|لعو هبط «ب ول وا فقاو هن رن اسل فک نامه

 - قلءرارب . ردشم زاب را ربتعم حاقرب قلعتم هر ند

 .یدیشل وا ییبطرس كلارق
Barthélemy)—نوا )8.  

 ابو یر واوت یا یملت راب
 هرش ینلناسیتسرخ هدشحو ناتسدنه هروک هتیاور

 هدنرافزظ مورضرا ا راب ۷۱ ددالمو ؛شتک

 ارحا هد ۲ كسوتسغا یسطرو .ردشفل وا لتق

 . رونل وا

 رال هک رها رب بصعتم ۱ یملت را

 اطن ۲ رار ها رکسع بیلص لها هدنخ را

 هدنلتف كناسم ترشح «بودیک هنسهرصاخ كنهک

 هشیقلاق هنساعدا قلوا شلو یعاررم نالواشلنالل و

 ییکحهدنا بولغم یالسا لهآ كفاررم و «قر

 «ندنکیدل روک یربأت كنون یدهسیا شتا نالعا

 ۱۰۹۹ ؛قردلآ هتل ۲ هینکشا نوا تابثا یتساوعد
 .ردشا تاذ و هد

(L'abbè J; J. Bart) — aî | ۰ 
 یىلتراب

9 
۳ 
1 

 . dايلس رام(. (Barthélemy ر

 وا ندنسسالع رمهاشم هقیتع رای

 ۱ (هتسنوورپ ) كن هسنارف هد جم رات ۱۷۳۲۳۹ «بول

 ۱ «نیئالءردشعا تافو هد۱۷۹ هو «شعوط هدنسهطخ

 ۴ تا هنن راز اسل نرو یادلک « اتت «عدق اتو

 شا تمدح قوح ةع 4ة ع ا «بولوا

 . یدیشمالب وط هقیتع را آ قوح ر هلتح اس هایلاساو
 ۹ -جافرب هدنفقح یس هقیتع 0 هر اتو نبط یکینف



 E ک دوی لناونع 1 ت

 .ردروصم ینلاوحا ك دق نا 71

 یجنرب كنهسنارف (آوسنارف e د 3 9
 كن هجرتلافن او «ندن راربدم قیر وج

 هد ۱۸۳۰ و «شعوط هددسا وورب هد ۰

 ضع ندنفرط تیروبج .ردشعا تافو هدسراپ ۱

 هلراتلود رتاسو اناپسا هیسورب بو و هد رلت اف 2

 ندنباصکا هلدتعم راکفاو ؛شمالاضما رهدهایم
 شوا لاخدا هنتنیه رار دم هد ۷ «نوچخیدلوا :

 «قرهشلوا مانا هلیغلرادف رط لارق ابقاعتم یددسیا 13

 سنا رف هديب ونح یاقنرمآ رار هلا یثک جاو . ید

 نن هالوج (یرامانیس) عقاو هدنس (هنایوغ)
 اور مت هل را رف نداروا هرکص تدمرب و ؛شقو

 شمس هرم ساکن ا نداروا « درهدا اجلا هنس

 %5 كرهدبا تد وع ههسنارف هدنامز قلارقو

 .ردشلوا لئات رترومأم كویپ ضعبو 8

 | د
 یلتراب تنس ی نوک ی ۶ كتس وتسغآ يدنا

 هننادناخ سیعدم هلا لراش یجنزوقط هدنسیطروا
 هعق ور شل و ع وقو هل یا كنهن راق هعلارق توس

 .ردن رابعندنددا ماعلتف كرلذ اتسن ورپ هک « رد هشهدم

 .اوررب و 0 ؟ * لقا هدنالااو ه دیس راد هدنوک وا

 : رز دیش وا مادعاو لتف ناتس ورپ ۰.۰ ۰ 3

 تعاطا هنس هنارادغ سما و كلارق رلیلاو ضعب 1
 :۵(تروا) تنوق یسیلاو (هنوبا) لجن زا «بویقآ

 نکل ءرد رلمدآ عیعشو روسح ك نکسج ید »

 «مدمدل و دالجرب a كحجەدا ارحا یز ؟اهدن را

 . رد روپشم یتیدلوا شرو اوج 4

 تفلناتست ورپ هعقو و نالوا راع رب , نوحا هاو ٍ

 هدایز اهد كيهذم وب «ءنوصروط هوش قلآ یکوا
 بس هتددشت كننرلعاز بهذمو هنسلو توق

 دا

 | ولنچراپ "
 سادراب

 ییاق ك ( لقوشا ) ندنراروط ۱ ترم 3
 Eh «بولوا يردارب كن (هرود وگت) هګ روطاریغاو ۰

 14 5۸10[-) یسهیقو س تنس

 ۱۰۷ ۲ هدهسنارف ۲

 ر 0 رَ كشالو راکدن وادخ

 ۰ ردن رمشع رب هدنعاع س تحاص

) ۹ 

  OS (Bardas)اربا مور 1

E 

 نییعن یصو هلاخحم ىلغوا ندنفرط ليفوأت هد رات

 نالوا یتلود بس بلا طبض یتهوکح «نکیا شغلوا

 كرهدیا مذ د ندننآس یجد یهرودوت یسهرشمه

 روک ده تیام ءةارکص ندکدرون فوت 5

 هاج قراعمو مولع .ردشلریدتا لتق ندنفرط لا

 (سورلقساساد راب) و (ساقوف سادراب) --.یدیشعا

 سنا ریب یخ دهل رلعسا
 هدنرلنامز :تنیطنطف ي زون لا ا لار مکا
 هدهسراشلوالئانهتموکح اتق وم «ك ر هدا نایصعولت اعفد

 یشراق هنیطنطسق

 هک «ردشغل و یراد رس یا كلود

 یجزوقط تیابن ؛بویمهدیا تاب

 یرلکجهشیریک هبرح «هدهسرلشا یتافنا هدن رانی
 یرکیدو ءشعا تافو ًاموعس (ساق وفساد راب) «تقو
 . ردشغ وا نییعت هرادنسه كل وب ضع «بونلوا ملست

Bardesane )ور ق ) ۱ ناسدراب ور یان ایس رح  

 نر کیا ٤ بولوا نادنساس

 ضفرهد دنع ران ایتس رخ و ؛شماشناب هد هب روس هد دالیم

 نانلوا دع

 | زدراپ
 رپ ندنرلمب" كبوص قورو-ج «بولوا هبصق كحوک
 .ردعقاو هدنرزوا اک

 یرببک لالتخا هسنارف (Barère) ۱ نا ۱

 كنهراسو ریپسبور «بولوا ندنرللءاف :
 ید هنسهکاح كند ول .يدنا یشادقرآ

 دردشت دا هدم عبرت

 1 و ی
 7 و دنغاعس رب دلح یيساو هد و

 یعتلآ نوا

 ندنف رط لالتخا باب را هدعب اذهعم .یدیشغا تسابر

 هدافنم هدهدننام ز قالارقو قلروطاربعا «قرهنل وا قف

 نادتشدعفو ۱۸۳۰ ى 6

 ۸٩ هد ۱۸٤١ بولیهدا تدوع هه سنارف هرکص

 .دیسایس را او یرلقطن ضعب .ردشغا تافو هدنشاب

 هب عربهلماونع «قفش» هدننامز لالتخا .ردراو ی”

 . ید رپ راقیح
 132131 ,۸15610-) ع روم“ راب دوخاب ۱ ا

 انا نال وا تای ہد ات راخ PE) نادا

 هدرزوا یر (نارع) .بولوا هبصذ ر یزک م كن

 تو . ردعدا و او هنر لا مو ۵ (جول)و

 ESS یتلایا ۔یدا عق وم رب م ج همه ك

 ۱ والسا «ژاجم رلنوو «بولوا مماج

 قمش كاناپسا ( 1۸۱66۵۱006 ) ا ا

 ا (CE هی 9



 ۶ ئ

 نالوا یاهو كنسهطخ هینولاطق «بولوا رهشرب

 هدنصنم كنب رب ( تاغر ول ) . رد رکم كيلایا

 «قرهلوا هدنسیقرش لامش هرتمولیک ۵۰۰ دی ردامو

 هدیه لوط.* ۱۲ با اش ضرع < ۳۲

 كوپ كا كناياپسا هرعص ندد ردام «بولوا عقاو

 «یناماکعتسا نتم «یسیلاها ۲۵۰۰۰ «دلفلوا یربش
 «یرلبتکمددعتم یونفلاراد «یناهل دودسم نکل كوب

 هبریاسو ورتاین ءاسیاک «یرهناجتک «یرهناخ هزوم
 ل چ «یسهقیتع را آ ددعتم « یسهعنصم ينا قلعتم

 ریش و .ردراو قرا كاشباو یراهاکتسدو هش راف

 E E LEG لوا هتس ۲۳۰ دولت

 هنیلا لرلقارفو كرلتوغ كرليلامور هدعب «قرهنلوا

 یرلپرع سلدنا هدنسیرعه جرات ۳۷۰ و ؛ شمک
 .دیمالسا تیئدم یصع جاقرب «قرنلوا ف ندنفرط

 ہد رل رد-هشملوب نرو کک ا لج كب

 لایا هنولسراب س. ردفورعم هلیعسا ( هنولشرب )
 كتلایا ترد ینیدنل و مقنم كنسهطخ (هنولاطق)

 ۔ولیک عب رم ۷ ۱۹۱ ییعطس ةحاسم «بولوا یرب

 هیضرا لاوحا] .ردیشک ۸٩۸۰۹۷ یسلاهاو هزم

 [.تعحارم هنسهدام « هیولاطق » نوچ“ راسو

gz ( Bar-sur-Aube ) 

 .« راب کهدنرزوا هوا »

 اضق هدنرزوا یر (هوا) و هدنلایا (هب وا) كنهسنارف

 ۱ هب وا روسزاب

 ۵۲ كرش ( سیورت ) «بولوا هبصق رب یزکم
 .ردعماج ییلاها 0۲۰ و عقاو هدنقرش هزنم ولیک

 رب هلیثق و .ریلیای بارش ضاب رب لزوک هدنفارطا

 .یدنا یزکس كغلت و

 . زوا یییولغم كناراد( )Basi n ۱ ا

 نکب هلا ردا مدع ةا “ر

 ل (نمد) ندناربا نارادرس «بولوا ندنسا ن ناربا

 ینوب ردنکسا .یدیا یریق كزابدرآو یسهجوز
 .یدیشلوا لغوا رب هدنسا لوکره «بودا شارفتسا

 (ردناسق) رار هلیلغ وا هرکص ندنافو ا

 . ردشغل وا مادعا ندنفرط

 LEA له تنشالو نیو

 EE 3 واوا 11 ۱ نیطداب

 كنياچ نیط رابو هدب راقوب هزبمولیک ۱ 4 ندنلحاس ریکد
 لا ییدلوا 1 ترش نم دینا لعیاس
 نادنتممح ںی كن هبصق یاح 1۸ رکید هدنعسا (زاناج وف)

 1 را ب ۱۱۹۰

 کما «روشلرب یسیکیا هدنفرط تلا كنيطراب ؛قرهقآ

 هدنسیفرش لا هرتمولیک ۱۲۰ كنيلو نالوا اول

 هزتم ولیک ۱ 4۰ كنبربش ینوبطق نالوا تیالو زکر مو
 ها یلاش ضرع ۱ ۳۳ ۵۰۲  هدنسیلاش بر

VA ۳ ۶ ۳۵.۰: طلاق هلئرش لوط  

 هدروکذم رېن نافس هدنماسح هتروا . ردراو یبیلاها

 هلکسا «ندنراقدلوا لاو ههبصق «پبودا ریس

 E را ون بوی
 هسوش رب ردق هیلوبارفغز ندنیطراب . ردراو یناج
 ۱ یساضق نیطراب س .ردشعا لیبسن یراجم «بولیاب
 قرش «بولوا هدنسیلامعش قرش یابننم كنغاعس یو

 بونج .دلیغاجنس ینومطسقسفن ندنتمج ییونج قرمشو
 الاف ل رزاضق یلک را غ «هدرک ندنتهج نر
 هبنشراهح «بول وا طاحبو دودح هل ریکد تار ید

 : «ردعمأج یهبرق ۱۰۰ رار هل رهیحات یرصانآوت
Eos NTsهد رک رم ندرلز و  

 ا6 یمادعام ندینمراو مور ردق ۱۰۰ نانلوب

 یداو تسنم «بولوا قلغاط یسیضا را .ردمالسا

 دودح كناضق یر سایلیف .ددراو ید یژریابو
 ناعب ندنسهب روا «یکینیدسالوط ینسهییعو هی ونج

 عج هنیاچ نیط راب یخدرلوصندیا نای رج یعوط هبونج و
 هرح لحاسو هدندودح یا قرش كناضق .رارولوا

 .روبدیا عاش را بک (یعاط یرعاص) هدلم بیرق

 «ندرهویم عاونا هلا هعونتم تابوبح یالوصحم

 ی زاب ندحاغآ هجاشاب ید یس4یعانص تالومو

 یرلئامروا . ردنرابع ندنطالخ یک هللا هریاسو یقاط

 هشیم هلا ماچ یراصو هرق «بولوا قوح ك

 وب .رارد واح ینیرلجاغآ ریشچ رادسقم رہو نکروک
 یرادقم رب بول وا عطف اک لدخ ندرانامروا

 . وقت وز و یزرعآ هلرات انآ رولا هه صاع هناسرت

 لادا «بونلو یدعم روموک هد را ما قیادل

 یتالوصحم كنب را ضعب كناضق .ردهدقل راقیح ندنف رط

  هدنرندعم روموک یسیلاها كراروا «هلغلوا زا كب
 ۱ .راروبدبا شيعت هلکسک هتسارک و هلکللع

 - اس لو كنتبالو ییومطسف :
 4 رب هنغ ۱ ییاچ نیطراب

 ۱۳ نونب ریش كروک دم اضف هک ءرذرپن رب
 «قدهفا یرغوط هیاش قرش «هلاعب ندرلغاط

 ۱ كردبا ذسخا هردو یاچ جاق رب ندلوصو خاصو



 7 ر پ رو

 كلهرتمولک ۷۵ و

 ندنسهیصق نیطر 5 ۹ ا

 یعدق مسا .ردطاص هتنافس رمس یتپح نالوا ناف 1

 . رد (سژیقر ال
8 

 «شفوط هدنسالحم (دب رد دادم هد را
 یا هدنرع رخاوا .ردشعا تافو مد را ۲6و

 وا یحاص یلوطدب هدنفلو وعو تایدا .یدیشلوا

 هنافیلات ضعبو «شلوا لوغشم هلسیردنو هدافا بول"

 هب راب ملان اوه لا يور نا .ردشقارپ ناولد رب برا 1

 السو تاغدا شعب هلکنو ؛تبولوا تصاعم لا
 . ردشمک تا ۱

 نذناب رج

 "یردب دم نب نیسح هللا دبع وبا )
 بول وا ندارعش ریهاشم ( یدادع

 ر SE ه نصب هاب | هیسداو هدقاع

 9 هد ع ران «بولوا وص

 1 رگ ها بلغت یب هدن راوح كلوب .

 . ردشعأ نایرح هعفورب رومشم هيما 20 ی

 رب لحا رق ( 121۲08 ) هقر دوخاپ
 هج لا رامیسی ر «بولوایمما كنادناخ ۱ هقداپ ۰
 (لابو ردسآ)هلیا (لابن آ) رومشم .یدیا (هقراب راقلامآ )
 .ردرلشلوا قربش ثعاب «پولوا بونم هادنات و ]

 كنادناخ وب هکلب یسقنوا همس (هقرب) كنتهج یزاغنب
 .ردهلتسن هتعسا

 دادم 2

 E e یریکراپ 9
 9 «ههردن وک نفع «لقبح نایک
 .ردعهاج یه رق ۷ اعمجو هیحات ۸ هاب رلعسا تو

 .یدمهنلوا سرتسد هنلاوحا تالیصفت

 یاشم 1 (Barquisimelo) ا

 ۰ E <( رلئ و زن و) كني ونح ۱

 بونج هزبهولیک ۱4۵ كن (هیسنلا)

 مش رب یرکم كلیا نالوآ
 . ددراو یبیلاها

Barletta)هتر ا  دل ایا ای تایلاتا  | (B aد (یراب)  

 (یراب) «بولوا رېش رب یزک ص اضق ]

 .E EEN قیایردآو هناا ع لاش هزنم ولک 4 ك ا

 ہد لاح بارخ ینایل ءیسلاها ۲۸۰۰۰ .ردعقاو

 1 روطاربا «یتکم كوب «یساسیلک رپ لاژ وک « یسدعاق ( 7

 یانهه ه دنسد غ

 ۲۵۰۰۰ «پولوا

۹۹ 

 ردراو ناعونضم قلعتم تریلر یرلهاکتسد و ِ

 ر | ب

 «یلکیه رب ےسج نالوا نونظم یدل وا ك(س ولة اره)

 7 لزوکو مطتنم . رد راو یسیهام ل_مص و یرا وم

 اف وداراب

 IS TEE 1 1 یر اتو زا

 کم یسلاها ۰ ۲

Duc)(هزوم)هدهسنارف ا  

 ئا تک .ردعقا و هدنو رس

 ۳ ةا وه قوما «یسهناضتک «ی ےتدد

 ىراەلركشروېىشەو ینارش «یرهناخابد «ی راهش رباف

 و

 ]دا
 391 زا ٩ ۷ ۵ ۵ و لاس

 N E ددر 1 | جات

 كوي ضعب e ترافق اس ه لعر «بوش راق

 هل ول وبا كوي اب یه

 (هدلاح ینید) وا شتیک دات

 4 در

 ؛شفلوب

 كرل هرز وا نویس "د روک

 .ردشعا تاف و هدار وا

 هد رادتيرومأم

 هل اونع ¢ هدایبم ول وق «

 .ردراو یش هموظنم رب روهشم

 رد رکا هدنغاعس دج كنالو هی وق ها ۱
 EE ۴ ۰ کام میت ك

 هہصد 2 یر نش هيحاب ق دنساصو

 كر درک | یدنسلاش لحاس كنلوک رتدرکا پول وا

 هزم ولیک ۶۰ كنطراپساو هدن) امش هز وایک ۳۰

 یرلقدل وامالسا یروصقو هدنبه ذمم ور یردق ۷ ۰

 . ردک ر یسلج ول ان

 -وذج بغ یعاط وبق هدنجما كنهیحات «بولوا بکر

 . ردعقا و هدانا ۳ قرش

 نده رق ۲ ۵ یس هیحا هل راب

 نورب 9 «رول وا rc یرعوط هلام قرش ندي

 . ررک هنحا كلوك هدنن زر وص

 عاط ر 9 تب رکد هلا لص وم امر ۱

 ید لوا لع یض را 539 بول وا

 .ید رود وا جو

ll :هدنتلابا (نیر) كن هیسورپ  

 شر هدن رزوا ىر (رب وو) و ]
 ییاها ۸5 ۰۰۰و مقاو هدنلاصتا یرهش (دلفربلا)
 یرلیا كن ییانص .ردعماج

 بول وار

 هن اج وسند ی وما «بول وا

 هش راق د)لعتم ص وصحم ةر اشو هل در وق و هفیطق و

 رسول ٠



 را ب
 ۸ ناک هدنس دا و كل روک ذم 910 «بولوا یی ےک

 .ردشغا لکشت ندنداحاو قاصتلا كن هرق
 « امر » ]
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 ند ران وب 1 دا UE ام ات

 تسعح ارم هثسهدام

 ییاسیعنید 3 زارب ندسولواب «بولوا یسیربقو
 الوط یاویو یلوطانا ربارب هلکنویو ؛شا لوبق

 لت ه دس رق هدنح رات رب داد رام تیاپ «بوس

 رکیدو لیا ر

 .رونلوا ارحا یسیطرو ۱ كنارب زح

 ¦ ¦ لژاداب
 هدنبونج یک ۳۸۰ كنیرېش قسموتو هدنرزوا

 نوتلآ

 هناشاق قوچ رب «بولوا یزک رم كنداعم یکهدنغاط
 ج رک قوج رب هلیسهش رباف هثیآربو یراهناتهک و دو
 .ردراو یرلنورف

 3 ناجتراب

 هد یریضطان ءالع هدنتفالح نامز (هضر)

 . ردشم زاد رلیس ضعي .ردشغل وا

) Barnaoul!) 

 لس )اا 2۱۵

 قسموت وری

 .ردراو یبیلاها ۱۷ بول وا هبصق رب

 ترعه «ب وا وا هبصق رب هدننر

 رک تر طح یس دنس ۱ كن هب و ہن

 قو راف

 .یدیشغ وا من

 نوعلالفتسا كاك: )Barneve1( 1 راب

 1 بولوا ند رلن :اشرلاج هداز كا

 درلود راسو «شهرات روق ندرالویناسا ییکلعوب
 < دن کا قفوم ها دقع وفا تادهاعم ضعب

 هبهجرد لوص هب ( وسانود سیروم) نوجا كنو
 ا قوح ۳ هد روغآ وب «بور وط یراق رد

 هلکلزیشد هدنحشرات ۱۰۱۸ تیامنو ؛شلوا راجود

 ما دعا ا ی دآ وا هدنشاب ۷۰ «قرهنلوا مانا

 .ردشغلوا

 «بلح» ]۰ ردیسر ای رس دف مسا یی اورا

 ] .هل روپ تعحایم هتسهدام :

 ران یاب كناتسدنه ( 1332۲00۱0 )
 یرب(هدو ر) «هدنسهرباد | جو رد

 بول وا ره رب هدنلامش هزنم ولیک ۱ * ۰ كن( (هناروس)و

 «ج رپ «یناجوسنم كہا یسهعلق یسیلاها ۳ ۰

 كلشیا كب ترابع ندریاخذو یغای نوسز «قوماب

NAY 

 3 هجار هد نګ رال ۱۷۸۲ رېش و .ردراو یراح

 .ردشفل وا یلست هراریلکنا ندنفرا

 2| Ald ll (Baroch,Barocci) او

 «بولوا ندنرلماسر رویش ) ۱
 «شعوط و دن هیصق (یروا ( هد نخ رات ۱۰ ۸

 یرمسر روش قوحر .ردشعا تافو N ۲ و

 . رد راو

 بح كنايم را ندلب ۳۳ ی هایبسا وراب

 ا ا كن ادعا e و
 5 شل و | سدح ندنف رط اي3 دص رب ار ا هيلا راشمین

 «بواپ را ر وقلدسدح cod کیدتیامتف یس دقرصن ٽڪو

 یلاوحا يق .یدیشقیک ه سود رار هل رلب د وې ضعي

 ه رد اذ وب نا زاب ین رفس رب كناروت , رالطد مولوم

  هطحخ تاریک كناتسدنه (12۲000) ۲
 ٤ 3 هد ور

 ۱۳۰ كن رهش (هناروس) و هد س

 اه ۱:۰ هز۶ ۶ «بولوا رهش 7 هدنل امت هزه واک

 جو «یرلح رص عساو «یناهل رب لروک «یسل

 ضعب هلاق ندروه لآو یراهناخ هتسح «یرهناتب

 ۳1 لئدشس هدنحم رات ۱۸۱٩ هردراو یرادا لزوک

 هدوراب .رد شا بارخ > ینیرارب ییخ كرېش و هلزاز

 . ران و «بولوا قیا كننراهجار (راوکیک) کسا

 هد ۱۸۷۵ و ؛یدرلشل وا حبات هنتموکح هزنلکنا هدعب

 راربلکنا «قرنلوا ماا هل رس انج ددعتمیربخآ كرلن وب

 .ردشنل وا طبض نوتبس تكلم و «لررع ندنف رط

 روش كأ كركتروب ا 0

 ۱ ٩ ۰«بوا وا ندنسابداو نیخ روم ۰

 دما تافو هد ۱۵۷۱ و ءشعوط هد (وزیو) هد
 هدنناکاتسم ریکترو کهداشرفاو ایسآ تفو لیح

 ندنف رط رریکترو تناکلسم وب «بودىا كابلاو

 اشر دنه جرات وب .ردشم زا نګ رات یسهراداو طبض

 «بولوا روپشم هلتیصاصف كنسهرابعو 4ت كا

 .ردهدقفل وا دع یساسا كنا دا ریکترو

 - هی غ تهح كنهطسقرس هدادنا ۱ وا
 | یدنکو «ینغیدلوا هبصق رب هدنس

 هدشلا كرلکنرف هدیرعه نرق یحد ینعب هدشوک

 كنهشوغارس .روندیا رکذ یوج توقاي یتغبدنل و

 هيض 7 هع (دسوراد) ه دنتهح یوسد> ںی

 . ردلقم یساوا ینیع كنو ؛روینل وب

 1 ووراب
 هبضار مولع «بوا وا ندنسالع

 ژاکت ا(101100۲-19020) = قاسب



 «هغلوا انشآ هبیننوبناسل و یبحاص یلوط دی دار

 ضعد و «شثعا هجرت هینف بتک ضعب ندروکذم تا ۹

 - وط هدهردن ول هد | ۰ «ردشقار ید تافل

 . ردشعا ثافو هد ۷ ۳

 ندننیحایس ریکنا ( 1.82۲۲0 )
 و ءشغوط هد ۱۷۰۶ بولوا

 هدنتیعم 4 (یتترقام) درول .ردشعآ تافو هد۱ ٩

 هریلکذا ۵ دل

 ا رورشع «بولو ۱ یناک شان نان ایا

 اب وب هدکلر ید هدب لدینف تحایس 4 (ناقنارف)و/

 ا كنس هيفارغح تیعج هردن ول هدنندوعو 17

 لاوحا مارو رهمانتحایس ضعب .یدیشفلوا نیما "
 .ردشمزا

(Détroit de Barrow) 5۳ 

 ارش هدلاش كناش یزاغوب ووراب

 هرآ یزاغوب (ناژر سنرپ) برع هلی زاغوب (رنساقنال
 فن بولوا زاغوب رب هدیلامش ضرع ۷ و هدنس
 .ردشفوا هيمس ليسا تكندج لا

 هنساض بلدا كنغاعتسو تیالو 3 را
 ۱۷ كناحراو هدنسهیحات اح را 5

 هدنفارطا بولوا هبصق كحوکرب هدنبونح هرتمولیک

 هدننامز ینابرام بیلص لها .ردراو رهبارخ قوجرپ 1

 قوج یراهچگابو غابو روم یرراوج هلا هبصق وب
 ید ینهعلق رب مک سمو نیم كب كنهراب «بولوا
 روت لداع الم هدنسیرعه خرا ۵۶7 .یدیا راو

 یهدراوح وا هلیسهعلف هراب کنز نب دوخ ندلا

 یدیشقا دادرنسا ندنلا كبيلص لها ییهراس عالق
 هرزج هدسلدا س لرد (هرابلاهیواز) هنسهیحاا

OS 

 ؛ شا تح ایت هنن ورب دیعاو د

 و
3 

| 

 «بونلوب ید هیحان 4 هدنمسا (هراب) ندنلاعا | حج

 مم » ینیدل وا قوح یرهویمو قلغاط یسیضارا
 .ردروکذم هد « نادلبلا

)Ba1نالوا 6 دح یایلات ا  Eنالوا یاد هال وج ی | ىدا  

  4 ۰ ۱ 9 ۔اردا «بولوا ریدر یدک كاا ۳

 تربس هزنم ولیک ۳۳۰ كنيل وات و هدنلحاس یریکد قی ۶

 اح وط «یسهعلق «یسلاها ۵ ۸۷ ۹ .ردعقاو هدنق "

3 ۰ ۰ 
 «یتکم ص وصح هن اکداز ییا تتکم < یس ۵ 1

 هلم و یناهل نوک او یراج :EES 9 ضعب "

 نرف 9 .رد

 بولک

 (موب راب) یعردق مس .ردد و دسه ۱

 ندنفرط بلغا یب هدنلناوا یرعه

 نیلسم رکاسع نالوا شا طبض ںیایلچس

3 

 را ب ۱۹۳

 هیمالسسا هرادا تقو لیخ «قرلوا چ ندنف رط

 -هطخ یکسا (ایلو۲) یتلایا یراپ س .ردشفلو هدنل آ

 قینایردآ افرش «بولوا ترابع ندنسق رب كس

 یخد الامش «هناقیلبزاب رغ «دتنارتوا اوج «ماب یک
 یسهیعطس ةحاسم .ردطاحمو دودحم هل رتلایا هنان اتاق

 یسلاها ۱۰۶ ۵۰ بولوا هزنم ورک عبرم 8۹۳۸

 قر كران و هک رد راو

 ناسآ ه )نهج ب رکلاب «بول وا زود یسیضارا

۶ 6 ۵ 0 ۰ 
 را ر دب وسنم هنتیسذج دوا را ی )و دن هل 5

 كنلابا :تاوتننا رب رن هللمسا (یتاتوا) نشاط وا

 وا زسوص یرلفرط رکید .روب ریآ
 هد.ضا را یس یراوص ك رلایس و ه رد ضع «بول

 اهد یرلاعرم «بولوا زآ یناعوررزم .راردا لیکشت

 لیحو نو و ۲ ۵6۰ ۰ ۰ هدتلایا لحاد

 . ردد وح وه تاناویح

 یس هیق رش دودح

 « ردقوح

 هردرورشم ا

 هاضق حوا هل رلمسا رومه#ل او هتلراب «یراب تلایا
 . ررعشم

 ۱ اشدراب
 .ردسبکم نده رق ۲۳ «بولوا هیحات رب هدنسب

 راسو ریغیص

 -ع تهح ES اک (مراح)

 ضعد هلاق ندن رود بص لهاو لد هع دق هنم زا

 . ردراویسهقیتع راث آ راسو یرهبارخ رلاسیلک و هاب

 ۳و یکتا
 7 د لی EE 23 كنغاڪس ۱ رو د رای

 و نده رق ۱۰ «بولوا هیحا

 9 5 2 arei 1 ۱ 5b .هرباد هتکلک كناتس دنه ۲

 ه رمد ودي ۲۲۰ كن (هرک ۱) هدنس ج

 لحم کربن کیا عبا هنغامریا كنک و هدنسپقرش لاش
 رب عفاو هدنسیق الت

 یبیانص یلیخ «یسلاها ۰ پس . ردن س الغ

 | نرداب
 خش دعا 4.ف و

 نا زرا هدنتالو مور را

 اس رپ نالوا یانه بو وا رش

 لاش كناجو هدنسهرآ اج هللا بلح

 «بولوا هبصق تكحوکرب هدنسغ

 روپشم هال رله ابو عابو هلیتناتم

 هدننامز ییابرام بیلص لها .یدیا هبصق رب روجو

 .یدا را ا لیخ

 .ردشمهالاو

 را قجرازاب

 ییمها بو وا بارخ ه دعد

 و و بلح هدنغاعس تن ال



 زا ب

 و .ردهبرق ر ه دئروسا (لقح هق وار یرکر م «بولوا

 ددعتم هداص3 لخاد «بولوا کم نده رق ٩ اتو

 ۔رز ٹالوصع .رونا و یر (وص قآ)و رلقلن امر وا

 وو EE یراد فی رآ «یا در عرب یسهیع

 . زدن رابع ند هداك" و ملک ۰ «نلاخ س دفن یسهیعانص تی

 لوکرب قوح ینیلاب هداضق نورد .ردقوح ید نوت

 كرب ترزایه ندا ۰ یسیلاها .ردراو ید

 .ردمالسا یسهلج نابهو بکس نددرکو

 لرغطرا كشالو راکدنوادخ
 كح هلن نالوا اول زکر هدنغاس

 تلکح هلی «بولوا هیصقرب یزکیم هیحات قم هنساضق

 تبونح هرم وا

 ۱ قجدازاب

 و A۸ كنهسور و ہ دنس ع

 ندیک یرغوط هبهیوقو هيهات وک و هدنسرب ولج قرش هزم
 كندر دم هداج .ردعقاو هدنرزوا كنهداج لو

 هب وست «بولیحآ یسود راچ ربخا ۵ دس ه سم یساشنا

 هب دس رزب و یسل اها ردق ۳۵۰۰ .ردشغلوا ح الصاو

 اسناد نطصم هر هدنسهب روا كنهبص . رد راو یتکم

 یعهیحاد قحرازاب س .ردروم یسهسردمو عماج

 ؛یسیلاها ردق ۰
 «هرزواقلوا ۳

 یرلاع مو نامروآ یخ

 :ردراو یشفنا دما بنام 9

 EA e ۱ قجدازاب

 کیا وب و هدنسیقرش بونج هرتمولیک ٩٩ كنهزتسلس
 هبصق رب یزکیم اضق هدنرزوا هداج کهدنسهرآ رهش

 ید ام هزیمولیک ۵ ۰

 ید (یم>رازاب ییغوا یباح) نوجا قیر «بولوا
 وا یسلاها ۵۰۰۰ هدننامز هیاغع :هرادا .رولتد

 ۱۳۹۹۱۰ كنساضق نالوابکم ندهرق ۱۰۸ «بول

 قحآ ؛یدا راو یسلاسها نایتسرخ ۳۳۸۵ و سم
 ندن رلکدتبا تره یغوح كن هيمالسا یلاها رخ وم
 نورد تق و وا راک دس) وا ششاتآ يخ یس وفن

 هل ۲: د را ۲ ی عماج داق

 .یدنا راو ناکد ۵۱۳و

 ETA ینح رازاب رانا « | ۱ 1

 ۲ نوب تعجب ) ۰ :
 لوس تین روم ( ك ( ۱ دازاب

RE ERO O O : 
 هرکصندن راباتوت هوش ید شن وط

 نا رف « هدنن امز تنم نک ندا E هددسنارف

114٤ 

 . .یدیشقا لیکشت تیمج رب هلیاوسنع « یرلیجروک

 5 ول «بولوا حبات دنش ر ط كوه“ تر 3 ۵

 .اربناغروا)و (روتفدور) هل دصقم جور و مش قیرط

 قلهرآ ریو ؛شعا سد ر ییا هاب رلناونع ( روت

 «هددسیا شد اط شر ندنفرط یرلهات نویس تنس

 یر هدبویمشاعوا هل ورت معو هفساق قرص كرلن و

 ی ینیرلفدنا و و هدن ر کف کا

 یی سي ند

 هس ورب ت راکد وادخ 7 ۱

 ٠ ىل هنساضف كيلك هدنغاس یو رازاب
 هزم ولیک ® تکیلک «بول وا دیص 1 ی زکر ا

TEE۔وک قی زاو هد ون ه زاد ولیک 9 كەوا  

 عابو یرلوص اا . ردعقاو ہدنب رع هرم ولیک كن

 سیساث نود

 ناطاس هدهیصق نورد .ردقوح یرءهربسمو هجا و

 . ۰ فرشا هلفیرش عماج كوي رب ندنناریخ یزاغ ناخروا

 تعاس ۲ ههبصقو «هیکت رب بوسنم هنسهلالس هداز

 ر لدروکوک قوح ییوصو قیحآ یرز وا هدهناسم

 وا تک ندهبرق ۱۵ یسهیحا س .ردراو هیحایا

 یالوصحم .ردرادلوصحمو تنم یسیضارا بول

 یسیلاها .ردرابع ند رویم عاوناو هعونتم تابوبح

 را ندینء را ۱۶ ۵ ۰ هل | مالسا 22۰ ۰

 ۱ یردازاب

 : ردندنراعشا هلج

 لر نارا (یلع هحاوح)

 هياط وش .ردیلدابا رسا «بولوا

 تسیچوت لاوحا لد یا هک مفک لداب

 تسیرک رایسبو درک بآ رپ هدید لد
 یسک"لاوسحا دشاب هلوک هچ هک اتفک

 تسي ز دی اب یرکد دارع اروڪ

(Bazas) 3یا (هدنوریژ) كنهسنارف  

 ا ل
 (هوو)و ه دنسب غ بوئح هزنم ولیک 1۳ كن (ود رو)

 كنایف برص ر نا عافترا 8 هدر رایک یر

 «هلسح رهکو یسلاها ۲۳

 «تاناویح

 .ردعفاو هدن رزوا

 .ردراو یرلهشرباف ناینخهو مومو «ماج
 e یلیح E قلعتم هن ود واو دز

 پ یا رح هدن ال رکب راب

 .Er ودر

 «بولوا یکی مسا كندیحانرب 2 لند هن رق
 لحد

 روح ی هدنبس را و «یدا عقاو و دنتهح برع كن



1 

1 
۳ 

 .یدا راو یسهیحات (یدرقاب) هدنفرط قرش از 3

N:۰ ردینطو تن ازع ضعب بقلم هلل  

 EG 3 دم راا نیح هلا 0 :کز اب 13 3

 .رودیارکذ یوج توقاي لا

 «بولواندنناریشم هسنارف (Bazain) ۱ وا

 «شعوطهد(لیاسرو) هدنګ را ۱ ۰

 ارج هد۱۸۲ ۵ «بولوا لخاد هرکسع هد ۱۸۳۱و

 «ماقمع اق هد (۸ «یشاب زو هد ۲۷ «مزالم دو

 قیرف هد ۵ هو اول ربه هدنسهب رام عرق «یالآریم هد ۰
 . یدیشفلوانییعت هنن راظن هب رح هسنارفابقاعتم «بولوآ

 هلا ایزتسوآ دناعا هایلاتبا كن هسنارف هدنخ رات ۵۹
 (ونب رفلوس) و ؛شلوا حو رجم هدنالیم هد هب رام ییدتیآ
 1۲ .ردشمرنسوک تراسح هداعلاقوف هدنسه راحت

 رب تكنیرکسع هسنارف نلیردنوک ههقیسکم هدنخ رات

 یتهدخو تعاج نایروک «بولوا نادناموق هنسهقرف
 -ادناموق شاب كنیرکسع زسنارف یهداروا «هنیرزوآ

 ٤٦و «نییعت هنکلیلاو ًاتقو» كرارب نانلوا طبضو هتغلت
 هدهقیسکم .ردشفلوا عیفرت هنسهبنر كاريشم هدنخ رات
 یدنکو ؛شعا جاودزا هلنیداق نیکنز رب یلاروا

 یني دلو | شمس وک تدش قوح ك هدنل و تمدح هنعفانم

 «هد هسا شغل وا مارنا هلرلتبهت قوح رب «قرهنلوا تیاور

 هصاخ هد ۹٨۱۸و «ودرا یعح وا هدنند وع هب ةسنارف

 هدنګ رات ۱۸۷۰ .یدیشفلوا نیعت هنکلربشم یسودرآ

 «هدقدنلوا ترح نالعا هدنسهرا اینالآ هلا هسنارف

ول وا یربشه ود را یجج وا رارکت
 هدنتل آیسادناموق ب

 هریاسو یجوط هلا یراوس یالا ییاو هدایپ یالآ ۸

Eینیدشلو  Eیدیشع وط ینتھج ( ےہ . 
 نویلوپا یجنجوا هرکصندنتیب ولغم یکیا كالیا كنب رکسع
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 وک

 شاب كنب رکسع زسنارف لکا افعتسا ندقلنادنام وق

 نولاس «قردنل وا هیح و هب هجرت تحاص ینلنادناموق

 هدنتلآ یثهدناموق كن وهامیامرمشم و هل رکسع کە دک

 هبیرک هلیدصقم كمشلرب هللا هدیدج یاوق ندیا مگ
 وق كلراش قیرد رف سنرپ «هدهشیا شمالشاب هکبکح
 «بودیا موعه یرکسع ناملآ نالوا هدنتلآ یسدنام

 .ردشعار وب هغم ابق + هعلقو بواغم یتسب دنک هد رپ ییا

 كن زابو ؛شعا هرصاحم یهعلق لراش قیرد رق سن رپ

 تقو یخ رب اهد «هرزوا ییدسا نیب هده «هدنناپ

 یچچ وا «هدلاح ینیدنل و تامعمو قاز را كج هلی هن ایط

 | ںالآ «هجل آ رخ یفیدنلوا ملت هدنادس كويل وات

۱۱۹ 

 سهنارف

 .رد راو |

 رق ید و دح نارا «بولوا هدنلامش

 زا ب

 رکسف ۱۷۳۰۰۸۵ هل كردا هرام هلیسود را

 ۱۰۰۰ واولرع ۱۰۰ قنرف ۰ «ریشم ۳ هدن را و

 شف وا میل
 ENR برح رمسا هرکسع هاناط:اضو ارما نوش و

 -وم هلواقم نالوا عقاو .كنسیدنک «هدلاح ینیدنلوا
 هدعاسم هنتماقا هد (لساق) ربارب هل ويل و ات عج

 هدهینحا كلاسع هرکس ندندقع ةلاصم .یدشف وا

 ابا هلتنایخ ندنفرط اتبماغو ؛شلاق

 رڪ و ضبق ی الماو

 او شیتش ینناکرحو لاعفا كن هتفوم تموکح ادتا

 ی «هدلاح ینید) وا ناطباضو اسا نت

 لاو»ا «قردنل وا م

 هدنند وع هس را و شش وا

 نا ویدرپ هدعب و صوصحم نویسیموق نالوا رومأم هیدک
 یر هنل ۲ هفیقوت و نا

 ناود هد هس أ شغل وا ۾ ا هليعفر كنسهبز

 «قردل وا یعدتسم ییوفع ندمادعا یساضعا برح

 ه-ةرو رب هج ربآ هنوهام ام لاشرام روهج یر
 یسارح هیلاراشم «ندن رلک دا مد

 .ردشغا لیوح

 -هریزح (هتی رک ام تنس) «هرزوا كن ينارح عهدنس

 نداروا هرکص یآ جاق ر

 كنا كيس ۲ ۰

 هنس ۱۸۷ 6 نزاب هنن رزوا كنون

 «هدهسا شغل وا لقت هنس

 اربا كرهدیک هب هر وسا ندارواو هايل اتا ءهلرارف

 لوبف نسح ندنفرط نویل وات سن رپ و )رفا هګ ر وط

 هنایاپسا تیاهنو هریکتروبو هزتلکنا هدعبو ؛شفلوا

 E لا هددن ردا ه دنخ ران ۱۸۸۷ و ؛شتک

 .ردشمرب و ناج

 قو هدنللایا هطان غ كناناپسا (8424) ۱ 4
 رب هدنسدقرش لاعش هزنم ولک ۲۲ كسرد

 . رد راو یسل اها ۸٩۰۰ «بولوا هبصق

 ر هدنفرط هق زا كنک اوس هدنادونس ۱
 . ( هژاب

 هب هم رکم و ندارواو «یتفبدل وا هبص ر

 کی هلک نیح رکوک عو رب رول وا رمیعت (یزاب)

 .رودیا رکذ یوج توقاي

 هرنغایس هنایلس كنتال و لصوم ۱ نازا

 لاش هزم ولیک ۱9 كن رهش دین [ملس و

 عبا ههل د تو وا دیصد ر یک اتو هدنسب ع

 هب یرروک نوتلآ ندهیناهلسو هدنرانک رهن كج وک رب
 یسیلا ها ردق n .ردعذاو هدب رز وا كس رط ندیک

 كنساضف هينایس فن یناضق نایزا کک
۳ 

 )و
 وا کس ندن ریش ع ۷ و هر رد ۱۵۹ رار ليس ەبخاب

 ےس ) نالوا هدنن



 سا ب
 یسالج 1 ؛ردراو یسل اها رالف ۱۰۰۰۰ بول

 «بولوا قلشاطو قلغاط یسضارا .رددرکو نم
 وا یالوصح

 ارم هن راهدام « لیساو » ] (Basile) ۱ لب زا

 [ .هلروپ تعج ۰ ۰

e) icaاBasi)تالایا كن ايلاتبا  
 وا E ۳ های زا

 «یراب هرو زج هرالاق هیااتییاقو هدنلامش كنب دف روک

 هل رلتلایا هرونزفیح ونا ګ رو رورو وناسبدحرب
 هند و دح كتلایا وب 9 نیننآ .رددودحم و طاح

 بعشت هدنحا تلایا یرالوق حاق رب «بواک را

 شک وس هلیمسا (روتلوو) هدننهج ییرع لامش .روبدیا

 یرغآ «هلردنالاس ءوت راب ونادارب .روینلو ناکربرب

 ییاچ كحوک حاق رب رکیدو یربن ۵ اراعا وئپسو
AS,تو ینا «بولوا مالمو لزوک یماوه  

 .ردقوج یرلوص ندعم .رولوبعوقو قیص كب ضرا
 راه . ردن رک كب ثعارز «هدهسا تنم كب یسیضارا

 تزابیع لدءرم واک" مرم ۱۰ ۰ یسهیعطس هح

 -و) یزک رم . رد راو یسیلاها 5 ۲ بول وا

 تلایا ,بوسلوا یربش (هجنت
 کرم ویشا .ردمسقنم هیاضق < هی رلعسا (ورفنوغال) و

 ارام ییلم ددجت وب

 یهزونو یزوم یناییوآ هدنلایا لخاد هقشب ندرا
 .روینلو ید یراهبصق دسارحآو وزویلاقست وم

(Bass) ۱ ,وق (نوتفن داه) كنایحوقسا  
 روا «بوسا وا هطآ كحوک رب هدنغلتن ۰

 .ردررورشم هلیئناتم كن هءلف یهدنر

 ( هنیک) هدیبغ یاقیرفآ (۵5۵2۳) ۱ ۳
 .هطخ « لحاس یشید ليف » تنتکلع ۰

 «بولوا هبصق رب هدندصنم یرهن (ابتیسآ )و هدنس
 .رد گرم كن هيلع تموکح رب میان هنتلود یناشآ
 . ریش اد اشک یکم تراحم رب هدهبصق و لود هسنارف

 ۔اسر روہشم كا كنابلاتسا (129501) ۵ زاساب
 ای جرات ۱۰۰ وا ندن رله

 تافو هد ۱۵۹۲و «شغوط هدن رهش (وناسا) هدنسد

 روهشم د دعتم هد رابارس ضعب و هدر هاته زود . ردشع|

 .ردراو یرلع»ر

 .یدیا یداتسا كنو بول وا ماسر

 ون اسار
۰ 

 ید ناساب اوسنارف یردارب بس

)Bassan0( ۱هطخ كيدو كیايلاتا . 

 (دهگ و) و هدن رزوایربن(اتنرب) «هدنس

۱۱۹۹ 

 رب لزوک عقاو هدنسبقرش لامش هزم ولیک ۲۸ كنیربش
 یس رپ وک لزوکر ب «یسلاها ۱۳ ۲۵۰ «بولوا ریشر
 -راوح .ردراو یراهشرباف تاجوسنم كياو هخوحو
 كپ هدنر
 .ردشعا بولغم ییرکسع ایزتسوآ هدرپش وب هدنخ رات

Au (Détroit de Bass) 

 ا یر زاغوب ساب
 هزیاکنا هدنح رات ۱۷4۸ بول وا زافو ی

 VI ترابا وب .رو-اياي بارش لوبقم

 و ات هنغب دل وا بک ندنفرط (ساب) ندنن ون رګ

 وا دن ضا هزنهولک ۲۲۸ .ردشفلوا هیممن هسا

 قرش كزاغوب وب .ردهزبمولیک ۳۱۷ لوط «بول

 هل رادطآ كحوک قوحریو كوي ییا هدنلخ دم ندنفرط

 كوږرپ خد هدنلخدم یهدننهج برعو رلغیص ماطر

(Basse-Terre) E۔وط قچلآ» ىع  

 .هطا لیس 1 یکهداشمآ ۰« قارب 4

 كنسهطآ (هولدآوغ) ناشوب هدنلا كنهسنارف ندنرا

 2 ا هربزج «بول وا دیصق رب و غ ب واح

 ندنفرط هرف «یسلاها ۰

 - كوي رو یناماکعسا

 و هدنلا كت هرناکنا ند: رهطآ شا دن کک .ردقو

 هدنلحاس غ بونح كنسهطا (یفوتسیرق تنس) نانل

 . راد کره كنهر

 ایل .ردراو یسهاخ هتسخ

 . ردراوی ےسلاھا ED «بونلو هیصقرب ماو ید

 !|اتسا
۰ 

(Bastia)اط هادو رار هقیس رو (  

 EE ر  یتکرم
 رش لامش هزنم ولیک ۱۵۱ ك (وحایآ و ه دن ساق رش

 مکه و لز وک هدنن روص زاد فصت . ردود او ه دنسرق

 « یا لزوک « یس دیدن ته ۱۷ ۰ ۴ بول وا رهش رب

 «بارش «یلکسیه ۳" كت را ات وب «یسدادصا تبتکم

 . رد را ویتراح ناجرمو نایتشم «یغاب نوش ز «تارکس
 هلی: و ۰ رد (مونینیام) یدو مسا «بولوا روش ر یکسا

 ىدا ا كىەقيسروۋ

 هعلقرب روم هدس راد (Bastille) هل ۲
 ہا مد

 یعغتلآ هدنحش را ۹ هک «یدا

 ید هدنګ ران ۱۴۳۸۳ «قرهنالساب ندنفرط لراش

 هن راهه هقبثلو .یدیشفلوا لاک | ندنفرط لراش

 ۱۷۸۹ ندنغیدلوا شلدا ذاخشا نادنز صوصحم
 طیض ی هعلق و لرلتحبا با را IT 4 نا رب نخ ید ونس

 ههعاقوب ید زنلوو .ردرلشعا اعاو مده «بودا



 لوک ی يدم تب ۹ ارا 3

 راک ن ال ا 9 شو

 را ۱۰ 0 ندنسایداو

 رک لباک یدلاو تر ور
 (نکذاریش) ادتبا ؛هلغل وا یربق كناخ نکفارمش ندنس

 .دیع میس هدن رش ونهکل ه دعد «هد دسا شا صلخم 1

 هنس ٥ صز یادم كطسابلا

 .یدیشعا رایتخا صلع

 قویسلا هی كنعدق موق |

 یطساب «هلغلوا لخاد هن

 i )و یراعسا ماطر

 دراو یمارعشلا ةرکذت رب قو رعد هلکش د « یطساپ

 . ئیدی ا شود تای دا ید ندیاجهال نیزح ىلع مش

 دی رآ اراتسسلد خوش خ راک نآ

 دیرآ ارناوح و راذع هلال ناو

 ا رھ دیناتسرب وا مدق رد اب

 دیرآ ارناور ورس نآ مرس رب اي

 .اها یکسا كا كناب وروآ (3290169) ) ۲

 (ربیا) «بولوا موق كچوکرب ندنسیل ] ۰
 .ردەدن (ه ریپ) رلن وب

 «ب ولو انک اس هدنغارب وط رسنارف و لویاهسا هدنساپنه 0

 ,ولیک ۱۷۰و ضر هزبهوایک ۰ ای زق یرلتکلم

 داو یکنوک و یدارفا كموق و

 درلن و

 .ردهدنل وط هرم

 تولوا هدد ۱۷۰ ۰۰ و۲
e“نیسالف ام ۶ 9 لویاپسا ى ۰  

 ۳۳ام

 . ردقو ر

 (مودراوقسا) »راي دننک یلنک .روینل و هدنغا رب وط

 هساآ یکتا قساب «بورو ینا (مودلاتقسا) د وخات

 ندوب ید یرلعا هي وقساغو نوقساع ۹ «ردطلغ

 كنايسآو ا وروآ ناسل یرلکدلیوس كران و .راردذوخأم
 فاو بکر تروص بویلوا هاشم هال » حج

 هنسه رمز هنسلا یرک دلیوس كن رایش- و اشیمآ هحود

 هبش هدنفیدل وا ناسل رب سا تیا هیلع ا .ردلخاو
 «بولوا.موق ر وب كب هل تفو کدوق وا

 ثنب ع یا وروآ هکلب و كنس ەرزج هب ايريا لوس ۱

lS,رلقساب . ردظ ویلم یرلقح هل وا شغل وب یسلاها  

 ناک ندیطسو یایسآ راریآ نالوا ئدادجا كران و و

 نکاس هدنس هعط اوروآ لوا ندند | ورو كن.روک دم ماوفا ءتو وا ندناوقا (ایرآ) ۱

 ناک هال رن ڪک یعوح كماوفا و رد دلی اص ماوقا

 سا ب ۱۹۷
 اعاو لتق ندنفرط هبنایرآ ماوقا ندا هبلغ هنب رایدنک و

 ها دا رفا كما وقا ناک ید یرادارفا نالاقو «قرهنلوا

 نکلایو ؛رلشغا باغ ینیرلناسلو تپسنح «ق رهش راق

 ران دیا هدافتسا ندنش اتم كعقوم هلا اعلا هنن رلغاط هب رد

 لقسم هدنروص تكحهدا هظفاحم ینیرلنا سلو تیسنج

 یوق قساب هتشيا هک «دراشادهل وا ردتقم هغماشساپ

 یدنک ر لقساب ید هدهیخح رات ةنهزا .رد رابع ندرلت وب

 هلیع د راب یسهیعیبط تناتم كن رلعفومو هل رلت راسح

 «بویلوا مار نوتسب هرلب عو هرلتوغ «هرلیلامور

 هدیدح تیندم قحآ .ردرلشماشای هدلاحرب لقتسم من

 اسل یدارفا رنک ا هل آملا كن
 یراکدتبا بئاغ ینیرلتیسنج و ناسل یدنک «بوت رکوا

 -یعو هناکلمس ابایسا ید یدارفا قوح رب هک

 -رلشلغاط «كرهدیا تره هب یب ونج یاقیرمآ صوصشا
 -ارفو لویاپسا نالوا نک اس هدنرلفارطا راقساب .رد

 جازما تقو تقو هلیدارفا ماوقا راسو هلرازسن
 عالم صوص هنب رایدنک ہدن رلامس «ندرافدلوا شعا

 ۔اع یی را ەم دق تاداعو قالخا ضع «هدهسیا شمالاق

 تشسو تسرد هژزوا,تیماوع زرده وطف

 . ردعیرس كب یرلتکرح و یثم «بولوا رام دآ دالاچو

 رش دهادب هله «بولوا عاش اعبط یسالج ناه
 هدنرلتایضو ؛ردتلصخ رب صوص# هن رایدنک كلبوس

 رهدیصق هبیدازوا نوزوا ههادب اونا دارا قطن

 دعاوق كنناسل قساب نیفقم ضعب E ال وس

 یلاوحا كناسل و كرهدیا بیرت ینیرلباتک تغلو

 . ردرشم زای راب تک لصفم هدنقح

 ۱ ىنا نشا
 مسا نلیربو هنب تلایا هوالآو هیاقسیب «آوقس وپیک ندنس

 د هراتقو نیقی هطخ نالوا عماج یلایا جواوب «بولوا
 یددس دشغلوا هرادا هلا هص وصحم تازایتما اط ۶

 شا ما زنلا فرط كسواراق نود یسبلاسها ؟ریخا
 ۱۸۷۷ «هنرزوا سولغم كفرط وب «ند راقدل وا

 رلبرع .ردشفوا وغل یرازابیتما ةفاک نامه هدنح را
 قلغاط .ردفورعم هلیمسا (نوکسی) هطخ وب هدندنع

(Provinces Basques) 

 هيام تالاا تاب اب _سا

 .اس یزفروک نوقساف هدلاش یساسا «بواوا رب رب
 دا دوم ثاثمر هرز وا قلوا هدب ونج ساو هدنلح

 رم هن رلعما كتابا حوا ندا بیک ر 4ه طخ و ]

 [ .هلرویب تعج



 شا ب

 Ns لا رز هاب تک 0
 هدنرلتلایا (غ روبن روا) و (مرب) یردلوا هدنسهرآ یرلقام

 تل رغم لا اویف هک مرد وفا ندا راذکو تشک

 . ردنک م ندایلماف ردق ۲۵۰۰۰ «بولوا ج ورم

 ر دشت تانا ويح راسو ثآ «بولوا نیشن هی ران و

 یدارفا كرلن وب .رارولوا لوغشم هل رلناغ وق یرآ و هاکم

 هلم رسا ند یسهلج بولوا هدایز ندن ویلم مع رای

 هیسور بول وا رلمدآ لاعفو روسح كن .راردنن دتم

 اوت بع .راروی ریو یارش یراوس یلرکد هنیرکسع
 .راردفورعم هلیعسا (ریکشب) هدنخشر

 هرش كنهلحد و هدن را وح لص ۰

 توقاب ا E 8 ۱ نی روسا
 . رود رکذ یوج

 -ي لحاس كاتسدنه (BASSIN) ) . ا

 ۰ هدنلامش هزنمولیک ۳۵ كيابعو هدنس ۱ ۰

 درد رو یه ۲۳۶۰۰ تورا
 یعیدق مسا كنسیلامش ےس كنيطسلف ۱ ا

 هنب راتهج اجل و ناروح «بولوا :
 «الو ناروح روس نیطساف »] .یدیا فداصء

 [ .هل روی تعجارم هنن ودا

 هلا رع نیا ةريزج هد راوح لصوم ۱ یدشا
 «بولوا هیصق رب هدنسهرآ نیبیصن ر.

 یرازاب ردنا عاّمحا هعفد یکیا هدهتفه و یسوش راچ

 . رو دا در یوج ٽوقا غ دلوا

 نوسیفارغج بع (درجشاب دوخای) ۱ ۰ 2
 SE هلعما وب یرلخرومو ) * ۰

 «یتغیدنل وب رهش كویر هدنلخادکلام كن رفو هدنس هنوا

 موقرب راوحشوخ و یثحو كب ندنماوقا كر یسیلاهاو

 بیرع بیرغ بویلوا نایتسرخ كرلن وو «یفیدل وا
 هلح زا .رلرویدا نایب یفیدل وا یراداتنعاو تدابع

 هللاب ردتقم یسابع ةفيلخ هدنلئاوا یرعه نرق یحدرد

 والسا هل رافس «هرزوا كا نیبم نيد میلعت ندور

 .ایس (نالضف نب دجا) نایردنوک هثیدزنب یرادهح

 كی یتموق كرت نالوا نک اس هد (د رغشاب) هدنس همانتح

 هدب ر وص رب هرپشس نوتتس ندتناسناو تب دمو یش و

 هدبلح هد رعه نرق یجد/یوج توقا . رود ریوصت

 تسار همولع ٌهبلط قوچر بوسنم هنموق (هید رغذاب)

 لجاص یراصو نوللا رقشا كرلنوب «یفیدلوا شلک
 یرلتکلم و ءینیرک دا شارت ینی رلاقص «بولوا

۱۱۳۹۸ 

 هو نلتد (رکنه) هدنغید روص یتغیدل وا یسهرت کس

 «ب ول وا هدنس هوا كن هینیطن طو هدكت و و «یتغیدل وا

 : pes cal (یرلتکع والسا ینعی) هبلاقص دالب الاش

 «یغیدنلون طاع هلا سلدنا یخد ًابرغ .دلیساکلا كناباب
 ند هب رق ۲۰ هدنفرط ر كن هيب ارصن دالب وای یدک و

 شا ناپ ینیراقدلوا یتعاج مالسا لها رب ترابع
 كنب رهش (درغشاب) ندنافرعت و . رویدیا رکد ینیرلقدلوا

 شفلوب هدنرلتهج ناتستاورعو ایزنسوآ ایو ناسراج
 (دارغ) دوتا ا(درع) یه رسا كنهکو . ییحهلوا

 ؛رویلیشالک [ یتیدل وا مسا رب هج والسا كنوب ندنظفل

 «بولک هنسانعم « راصح » هددح والسا ظفل وب هکنوح
 هد رپشو .رونلو هدنک وص دل ردیصقو رپش قوح ك

 یثحوو لرش هدننامز كنالصف نب دجا كموق نک اس

 راوآ ید ندنسل وب نایتسرخ هدننامز یوج توفایو
 ترابع ندنموق را نالوا یرلفلخ كرلن و و نوهو

 رهش یتناخ ریش و قح آ .روینلوا لالدتسا ینیدلوا

 كن برق ۲۰ روکذم نالوا بس یسلاهاو ینیدلوا
 ندن رلققحم هیس ور .یدم هلیش الک آ ینیدلوا شغل و هدهرن

 فر رعت لهجو وب كنیوج توفایو نالضف نا یرب
 كنموق (رتیکساب) نانلوا ناب انآ كموق یرلکدشا
 لصا یخد كراراجم ۵ رهدیا لالدتسا ینفیدلوا یسیدنک

 اما لیلد یغیدنل و یتهح (لاروا) عب یساروا نطو

 یسهیفا رغح تاش رعت كن وج توقاي ءهددسرو دنا

 شفلوب هدنرلط سو كنابوروا هدایز ندایرهیس كرلن وب
 ید لارا تقو زا ًاتاذ .رولزنسوک ییراقدلوا

 رابع یوق (ریکساب) هدمه .یدرلشعشل رب هدابوروا
 هسا (د رغداب) «بولوا قورعم هلیعما (ریکش) هدن دنع

 . رول وا تاور هدننر وص ینعوآ نبش

 هدنفاینس یراکح كتبالو ناو |
 یزکرم كنساضق ( قابل آ) )

 هزنهولبک ۸۰ ایرقن كناو «بولوا هبصق ر نالوا

 هعاف شاب

 ینیدلثالک ۲ ید ندنعسا .ردعقاو هدنسونح قرش

 هدنسب رعه خیر ٩۲۲ «بولوا هبصقرب مکسم هرزوا

 .ردشه وا مت نادنفرظ یرلترمضح ناخ ميس ناطاسز وا

 تیالو زکرم هبصق وب «نکیا تیالو رب هج ربا یراکح
 5 ی دیش وا ذاحا

 نیادم ۱ یی نا ولصاب

 3 عدو ك ا هر امن ها

 «هد دسا هدنلاح بارخ یر سا «بولوا رهش ر

 .ردیقاب یرانا ضع:
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a79 «یتغیدلو | هرب رج رپ هد رجا رخ ۱ 2 ۳9 ۰  

a: E: 1و کک هلمسا و هن هلیتفو هدن رز  

 ماکتم ها شردح دح یسلاها و «یتفبدل وا شفل و هبصقرب 3

 یشوف هود و یتد لیف هارو ك ریل شیح بوت ۱

 « مع یوج توان ییرلکد ربتک ریش یک یسهطروع,

 . روبدنا نا ه دن

 | طب
 ٩۸ كد زباب «بولوا هیصق كحوک رب یزک هیجان

 ۷ كجا لوک ناوو و دد ساب وح برع هزامولیک

 هدا و تباتنع نزنفاعس د زاب

 SEE نع لاش هزم ولیک

 رد رو

 دولاب
 3 عبا هنساصض زور و دنغاعسا نقاس كن الو روک

Eوا داخلا  

 رازج (۲۵۱۳۵۹) سوغا دوخای

 ذم رازج «بولوا نددیفس رحب

 بونح هسواک ٩۸ كزقاس

 او هدنسغ لاعش هربمولیک ۱۵ كزوراو هدنسیقرش

 هح ون هقرش «بولوا هطارب نوزواو راط . ردعق

 قاط رب یحاوس .رودیا زاربا ینلکش هرباد فصل رب |

 دا وا ك رلن وب «بولوا ترابع ندرلن ورب قلایق

 ۲ یسهریاد طیحم اد او یرلنایل كحوک شعب

 -یم رد را و یسیلاها ردق ۰ «بولوا هرتمولک

 ,صق كح وکر نالوا تراع ندهاخ ردق ۰ ۳

 u ناز ی هدنتسوا كن و ؛بولوا

 قح* هلیحا هلیما (سییلاقوپآ )و ینیدنلوب سوبحم كن
Eبن كنو و هراغم رب ینیدل وا شم زای  

 . رد راو رسام درب و

 ااف

 لاب وبح رادقم 3 هدهر زج 1

 ه وید ضعب ی ک مدابو ربا . ریلی رب دشیت راهربس ض#

 -وح كو نا ندنفرط رلسداف .ردراو ید یرآ

 .رونلوا جارخا هلتیک «بولوا روم یرلیار
 هدتیاور ر و لازا د االوم) ۱ اب
 انشا لج .تس روشن «ند تاشو شف 8

 - نا

 ارم نادنخ ةچغ یا لدکت یراد هک سب
 تقرک لدو كن دهآ لدز ناچ

 بو وا هلکاو دیصق 3 و دنس ۱ ۳2 ۰

 كم (یتو) كرت هدیسور هلیسهدهاعم لزا |

 E ۱۷۸ كن و زب رط هد ونج هرو °۹

 ارح ناچ زا

 .ردشغلوا

 هزادولیک ۱۱ كنبصنم وص قوروجو هدنسیلام ترش

۱۹۹ 

(Batoûm) (۱ بش :لج اس دریک د+هرق  

 از
 ناتسزال هدننامز هبیامع هرادا بول وا عقاو هدنلامش
 كب كده یک هرلتفو نیش .یدا یزکم تنغاهس

 رو فقه E ؛نکنا رب رب منو یماوهو رسما
 هدن رلت:طلس نامز كنب رلتمضح ناخ زیزعلادبع ناطلس

 حالصا هته كناشا صاحم نیما ىسلاو نو زب رط

 عماج رب كح وی هلي ۲ « هز 6 قردنل وا ریهطت و

 بول وا یندیناعلرب ییبط .یدیشفل وا اشنا ید فرش
 .هس دنا را راو ورا الشيا یخ هدننامز ها نادا

 ناما هدروص لکم ءهرکص ندکدک هب هی «هد
 دی وک اب کهدرزخ رگ ندیوپ < یک ینیدلپای ی »رو
 .دنلوا طبر هلا هبعش رب ید هنطح لوب ریمد 9

 نلرب .ردشع را قوح ك یسهب راحت تیمها «ندنف
 نایت تسرس یهلکسا و یتلود هیسور هدنسو رغنوق

 نیتم كب ددسیا شا دعو یتغحهرب دنلوب هدنلاح

 .ردشع وق هنمکح یرکسع ناهث رب هلیساشنا تاماکعسا
 غلاب هن ددع ۱۷ ۶ «بودا رک جد یسیلاها
 ها

 ۱ هب اغاب
"۰ 

 ا yr نع ۱ كي دیش رفا

 یکسا ا ها 4ا هنیطنطس3

 كنده تاع وق و ضعب ما رللامور بولوا رمش رپ

 «بولوا رو ید مال شا رود «یک ینیدل وا لج

 ییاغاب رع رو دجا سایعلا وا روا بارخ ه دعب

 .ردشغلوب یتطو كنالع ريهاشم ضمب کا
 -رجم) ی هد را زج Pas) | سا دایعاب

 2 . ردیم دق مسا لب 2 (هد

 ویلیروک یرلقدل وا طلغ ندعسا لرمشمرب كما ییا

 | ناغرعاب

 |افیشغا
 ست

 رب هدنغاصسو تیالو ساورس
 رد ریشع

a E 
 .اوخ یردارخ یون و هدنسق

 .ردراو ییماج رو یسوشر راچ «بولوا هبصقرب هدر

 | هغا
 یالوصع و نا رفصو یراهجابو اب « یسهب راج

 . رد روک ذ. هددیع بتک یفیالوا قوج
Pa hos ۰رونح ك رج سیربق 1 ا بن هنجح اه ناو یخ ۳ د  

 واب ولوا هبصق رب - فاع ۱ 3
 ییلاها ناف ۰ + يو مقاو هدب رازوا كنابق

 رلیک ثحوک نکلا ا ° یتایل .ردیداح

 یر رحاهم ناب و «بولوا رهش ر کسا . رل هریک

 ۰ كيدیط رق و دلم اف ه ربب هدسل لدا

 هاړم «بولوا هب صق رب ه دن ونح لیم
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 ههرهز یشدهلا قشعو ؛شفلوا ۳ 7 ندنفرط

 قلوا تدابع اکوبو هیدبعم رب كوي نالوا صوصحم

 تربش هلینایبعلو رنیبآ ریمآ تهافس اط رب هرزوا

 .یدیشل و

 هدنفاصس كاج كت الو نو زیرط ۱ ٍ 2

 نکس بول وا هبصق ر یرکس اضق 9

 ہد ساب یت لام هزبم وایک ۹ كى وسماص نالوا اول

 وا هدن راق وب هزنم وایک ۲۰ ندنصنم تعامربا لیزقو

 رہ . ردعقاو هدنفرط قرش یی هدننیع لحاس قره

 یساوه هلیتتسانم رلقلفاطب یکهدنفا رطا یصنع روک ذم

 ااح 6 رز لو ریغآ كن

 ۲ «یسهیکت ۳ «یتکم هیادشا ۲ و هدشر ۱ «ییم

 رب لزوک هدنرزوا تكفامربا لیزقو یاخ ۳ «یابج

 تانریاسف کیا یادم شاپ میس

 یسیلاها ردو 4۵ + +

 1 .ردراو یسیربوک

 E كویب ترابع ندنسیبم مق
 هیساما كنم الو ساویس بودم > «هلیساصق نوسماص سفن

 اش «هلیغامنس بونیس كنيلومطسق رع ,یلیغامتس
 تكناضق و یامریا لیزق .ردطاحم هلریکد هرق ید

 هرف هلایرج ندننهج ترش قیرفللاب ینهیونج دودح
 یعاط نارطق هدنسه روا كناضق .رولوا بصنم هزیکد

 رنک | كناضق یرلکتا .بوال و غاط رب كوي هليا

 یقاطرب كرلوص ننیا ندغاطوب .روبدا طبض ینیرلفرط

 هب یغوط ند غوط ید یقاط رو هغامربا لوز

 نالوا هدن سهي رغ تهح .ررول وا بصنم هریکد هر

 بولواعماج یپدبرق ۱۲۱ اضق ربارب هلیسهیح ان ماچالآ

 مالسا یمظعا مسق هک «ردراو یسیلاها ۰۹
 .دلوا موف هلس ابل هک رب ید یراتاتسیخ «بولوآ

 قامور «هدلاح یرلق

 نتکو ندنعاونا كراءویم هلبا هعونتم تاب وبح یسهیضرا

 تال وصحم .رارو لو ہد:ہاعدا

 ۶۷ هداضق نورد .ردنرابع ندن ونون یلتیلک هلرب ونکو

 عفا رش هدنس هح اب ماجالآ د ردزا و رس و ماج

 .روینلوپ یوص ندعم رب
o a Craو  

 كنسلاو هفر و5 بول وا رب یلکید و ]

 یی و رج لنامع هدنس درلیم جرا ۱ ۵ ۷ ۵ .یدنا یربث

 ناخ دارم ناطاس هایمان (هیفص) «بولیوط ندنف رط

 هدن رلت:طاسنام ز كنامعملارا شف ردشاوایسهدلاو كا

 ناطاس یورو ه دعد «بونارق ذوشو مکح رب دوي

۱۳۰۰ 

 .یدیشفلوا سح هار یکسا ندنفرط لوا ناخ دجا

 ندننوب رحم ریهاشم هزیاکنا E ا
 ۱۱۱ ند رات ۱۱۰۱۲ «بولوا :

 رک هدکلر ورش راسو (نوتسدوه) كد هنخم ران
 قهقیح هریک طیحم رح هلرورم ندنحا یلاش طیحم

 هایمساو ؛شمزک هبا یک هدنلامش كناشم
 هد ۱۱۲۲ .ردشل»هقیح ردق u همست

 4 د صفم

 .ردشعا تافو هدنسهرصاحم (نمره)

(Baie de Baffin) |„ - 
 ا لاش كناش ] یزفدوک نيف ۲

 زفر وکر ا یسهطق دنالثنورخ لا اق رمآ سةن

 ضم ۷۸ هلا ۱۷ هک «ردرکد رب یسیوظ اهدو

 ۔وا عقاو هدنسهرآ ییرع لوط ۸۲ هللا ۱۸ و یلاش

 رع .ردهزتمولیک ۵۵۹ یاو ۱۰۰۰ یو «بول
 ۱ که دن ونج هل ریکد وب بول وا دو دعم ندیسالطآ طرح

 طب رګ «ندنرازاغو (نو سدوه)و (دنالربموق)
 (زتساقنال) یک هدنتهح لام“ قمش هل رک د رهطآ كن امش

 ی هدنل ام ید هد دم + ر

 9 و دربکد وب .رویدیا طالتحا ندن زاغو (تنعحا)

 یاییا ر یکیدرا «بولوا دمج هنس نوت نابه

 ندنکیدزو یرایف زو مسج را ید هدنف رظ

 لوا كا هریک دون E ك نافس ریس هدنحا

 ءندنع دل وا قفوم ا هج رتلا فتآ

 .ردشغل وا هی رسا و

 dila (Baffin-Parry) یر نيف

  دوه) هلا (نیفاب) هد لاش
 «بولوا رادطآ قاط رپ هدنسهرآ یراریکد (نوس

 «دلیفسنام شو نوتپماتوس «نروبقوق : یرادحاساپ

 .ردب لهطآ تسموس یلاهثو یاوولاغ یکپ ؛سلاج
 هلزوبو راقو یلاخ «هدهسیا مسج كب یرلطعب كران وب
 هدنتسوا كرازوب راویکسا ضعب زکلای «بولوا روتسم
 ۱۸۲۹ ند ۱۸۲۲ ردطآ وب .راردنا راذکو تشک

 هژتاکنا لدهنب رل رات
 .ردراشغلو ۱ فشک

 ا كيهسنا رف (202۲۲۵۱) ۳ قاب

 هبصق ىد س هیحا هدنتلایا (هلزوم

 2 لام بطق «ندن زاغ وب

 ندنف رط (یراب) ندنن وب رح

 ۲ كن (هل ون ول) و هد رز وا یر (هب روم) تب ولوا

 یییاها 8۱۰ ۰ و عئاو ه دنسق مش تودح هزنموایک

 صوصحم هنلاعا ثاودا قلعتم هرولبو هح رس . ردمماح

 . ردراو یسهش راف كوي روهشم



 قاب
 ناتو کسا ( 1320116,8861۳2 )

 یراکدریو هنیرهش حاب كننویفارغج
 ٍ ۳ هل روي تعحام ها داک « جلب ۱1 .ردذجا |

 تیح كناتسارخ (Bactriane( ۳ هنایرتقاب

 کكناتسناغفا د هیقرش هدنلامس ت

 دال وای رهش حلب یزکر م یرەلوا هدن ا

 .ردعسا نلد رب و ندنق رط ینویفارغج مدق ناو ههطخ

 بساتشک «بول وا یسیلصا نط و كنها را ماوقایسا

 تشدرزو ؛شفل و یکم كنارا هدنامز 4 و

 ندننافو 1 ردنکسا دوی .یدیشعا روهظ هدارو 3

 -وقفلس كددنخح را ۲۵۰ دالیلا لبق هی «ه رکص

 رب لقتسم هدارزا هدعیو, 8 دلا ج درایس |

 شمس 2 اس رقت كرهدبا لکشت یتموکح نودکام

 هطح و ه هرکص ندرلن و و ارهح ٩ هدنفرظ "

 قاحلا هناربا هن بوک هنطیض تكنابناک<شا ید

 . ردشعا

 ۱ سوخقا

 0 دلخقا

 تعحارم هنسهدام « س وقاب 1

 ۰ [ .هلروب

 ۔ارعش عرق ناو (2601۲۱۱8)

۱ 
۱ 

3 ۱ 
۱ 

1 

 .هربزج (سوئک) «بولوا ندنس
 ارس هدنرلح را ٤۷۰ دالیلا لبقو ؛شعوط هدنس 1

 تربش بس هدیتنامز 2 (نوره) یا چ و

 «بولوا یسهجمع تاسولیقتما روش« اش رد
 راعشا راس و تایلرعو دناصق ماطر هدنناسل ۶

 . ردش!#: هنل و ینا ۱ دا لا ؛هد هسبآ ش درد

 یسجعشب ری انا هنا (— دمت ماما) 8

 كني دالا ر ماما تر تو و
 .رديورو ك (هضر) نيسح ماما ترضحو لیغوا :

 ولع ٤تو دلا دلو یادم ی ا
 «هدنګ رات ۱۱۷ هدننامز كکالادبع ی ماشه نده وما

 تافو هدهرونم هدم زد کا ینیدل وا هدنسات ۲

 تاذ رب لضاف و ماع

 دراو یرهنایکح تامالک قوح رب پبولوا

 یک هنآ راس

 دز ینعسق رب نیرو

 | یناھفصا رقاب

 نایلس ءاش هک و رب شنا تان «دناهفصا 8

 . ردشفل وا نفد هدعیشو «شعل

 ی

 شلوا راچود هرافحو تنحم قوحرب
 ره هديا

AE ۳هرب رح ل  

 «بولوا ندتاد داس ر 3

 یجنوا «بولوا بوس «یوفص |
 : ردد راعشا لج تد رش . ردشعا تافو ه دنطس

 -اوا ی رعه نرق

e ۱ ۴ 

 قا ب
 ما هما نکیلو "مرادیع لد بارطضا

 دیط رت و بک لاب رب هتسخ ضېت وچحه

 نعاتش رب نت دما رقابت اوربم لیاوقآ
 رشد راما دن تو 9

 2 و مین رد نم یاپزادتسود بذحز

 یسکرک نم لد 1 زا هدرکات ادخ

 ندتسا ریس نا ربا (كی زر

 «بولوا ند راک | یوق و ك رقاب

 یدنند وع هباربا و ؛شقیک هناتسدنه هدنتیعم هاش ردا

 ییدنک یدنک هل رعح لغت وا راچ ود هنن اتع كهاش ردات

 :ردد راعشاهلح تب وش .ردشلوا فات «بوروا

 تساخ ریوت نادي ثلاخ زا هک هريس ره
 تعاد یرکسج .غاد هتخوشسلد "هلال نوح

 ۳ براق ریش هداز (

 بول وا + یر رب رقاب

 E هل تب وس

 قشع تشاد رب ار هک ره ندنکف ناوت ناهز رب

 دیشک دناب یع راد رپ ار روصنم نروص

 ا 5ک و هديل وطا | ا رقاب

 ییریهد یهدنتهح بونج كن ] "۰۴ ۳ ۶
 يرهق یے وط هب ی ع بوح فن اع نادتعاظ

 هلا هموصو «لوحد هنغاحس ږاخ و راص كشالو نیدآ

 روح ن دنحا یداو ر تسنم و لزوکو ننه وأ هغر

 ندکدتا دعا رلباچ رج 7 ندلوصو عاص بودا

 لوط كنسارج ES هنن زفر وک یلرادناچ ی رکص

 یعدق مسا .ردقوح نوصو هدا ز ن.هزتم ولیک ۱ ِ

 . رد (سوماف)

 م ریعا و ندنسا رعس ناتسدنه | ا. ۰

 رکن اهح بواوا ندندافحا فا | ناخ رقاب

 یره نرف ی رب نواو : شا ی هدن امز كهاش

 5 ردندن راعٌتا هلج ته و کا تافو هدنط دسا وا

 دنا هتسب یعسلط وا فلز دنه رد ابلاغ
 aS 7 رکید تقر 2ک هراوآ لد ره

 | 2 نار ۷( سس

 قلحارج «بوا 3 ۱! لمس
Eاما محبت ههطق و یا وه  
O 

 دک :تنسناوس. یکم اک ایا اف

 درک تسناوت ربطست ار هرذ نیا باتفآ

 راکزور ام "یدابآ رد دیشوک اه رع

 درک تسناوت ربیعت ار هارو نیا رخآ

 ید یعاشرب رکید هدنمان (یزارمش رقاب المم —

۷۹ 



 قا ب

 و هدنتمدخ كناخ میهاربا ىلع تلخ را هن اع س دنه

 : ردن دن زاعسا هلج تب ون . ردشش

 دوشیم نوزوم ورس نآ نچرد نامارخ نوچ
 دونشیم نوسخ شرس رپ لکو هلال ناسیمرد
 .ارعس رتهاشم كیاتسدنه | ۰ “|

 ی وا یورو لدنش CAT ناخ ىلع رقاب
 كهاس دمو و هد ونهکل هدنلئاوا یرعه نرف

 رعس .ردشعا تافو هدٌساب ك «ںونل و هدنتمدخ

 . یدنا راو یسهلماک تراعهم هدام نسحو اشناو

 کیا هل رلنا ونع « لاا تآرم»و « نرهاطلا زومر»

 باسو یرارب لناونع »¢ ا نا « هس هم وظنم

 ۳ راد راسنا هلح یعابر وس . ردرا و اود

 اره ناجو ےسج قشع دز هلعش

 ۳۳ نا وهتسا تدوم نات ےک

 هلاورپ وچ مخوس شمغب
 ارم ناشد مرتسڪ اخ داد

 یشاک رقاب
 تاقو هدار وا اک ر هر اتم هو دلت ینیدل وا

 .ا رعش یرعه نرف ی رب نوا

 ین ساک لصانع بول وا ندنس

 بت ص . ردقف و رعم ید هيما (هدروخ رفا) .ردشعا

 ۶ ددر افلا هلج تس وس .ردراو یاوبد

 دش نچ غرم دز شوک نم ٌهلا بش
 كش نم یراق رکا راتفرح ه رایت

 ننفاعسو تیالوووطسف ] ی ۰ ای دو ورد | یسدوک را

 «بولوا هبصقرب یر س هیحات قطع هنساضق یو هنا

 ۲۳۲ كنيلو هنناو هدنلاعش هرتمولیک 4۰ كني ومطسق
 هب ین وطسق ندیلو ها «قردلوا هدن ونح هزنمولیک

 كحوک رب نتيا هیلو هنباو هدنرزوا كشرط ندړک
 كن هبصق . ردعتا و هدلحم ر قاغاطقرهل وا هدن رانک كاچ

 نده رق ۲۹ یسهیحات «بولوا یسیلاها ردق ۰

 ا

 وش .رد عاش ر ندنناداس دوب ۱ یدز رقاب

 دراب شک مس نیرب الب هک بش نآ

 دراب شب بارش پش ره هدید زا

 ىلا وب نيد هدب دن هب رڪ رد

 دراب شتآ" با ی هدید رک

 هنغاڪس درو-جہاب كالو مورضرا ۱ ار

 و رام یم ند وک ۱۱ ی يهوحا ؛بولوا هبرق

WY قا ب 

 | ا نالوا یانمه هدناتسراجم (845) ا
 (روبمو-س) نالوا تلابا رکو هدت)

 «بولوا هبصق رب هدنونح هزمولیک 4 6 كش رش

 .یدنا یکم كتلایا هلیتقو .ردراو یسلاها ۰

 ا «لاتف هدارفنوق «هعهپ یلایا یمقاپ بس
 ۰۱۱۳ لوط «بولوا طاحو دودح هل راپا ایارابو

 ندیشک ۲۹۷ ۰۰۰ یسلاماو هزنمولک ٩۷ یضع
 . رد رابع

 برضهدقلنیقشاشو تقاجح برعلا نب ۱ لقا

 هدنقح .ردصخم رب شمک هننهح لثم

 .رونلوا تیاور تاکعذطمو بئاض قوح ك

 (ایبمافنس) «هدیبغ یاقبرفآ (ظ۵1ع6ا) | لقا
 اس لحاس كن رم لاغنس «هدنسهطخ

 4۵۰ كن رهش (یب ول تنس) و هدنن ون یی 5

 یسیلاها ۲۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنفرش هرنهولیک

 راسو جرپ «تاناویح «یزوت نوتلآ «یشد لیفو
 . ردراو ینراحت كلشیاكب ترابع ند هيض را تالوصحم

 هدر ردق هوا نرش ندزوم نعي هدنعموم راروغاپ

 لصاو ردق ههبصق و ندیول تنس بویلشیا نت

 ندنرارح «بولوا سو یز یساها .رارولوا

 . رارویمهدیا تماقا رلیلاب وروآ ندنفل ریفآ ثنساوهو

 هلطب-ط ییهبصق و هدنګ را

 مى هتیا معتسم ایم اغتس

 تعحارم هنسهدام « ییالقاب رکب وبا »] ! | ین و ۱

 [ .هل رویپ
 84-) سوغقاب ايو سوک اب دو اب 4
 يدق ریطاسا (عاناتخر 844ب ل ۰

a E 
 ندنطالتخا هلا (4م) ندنراسسنرپ (هبی) كنیزرتشم

 تاف و نکیا لماح یسهدلاو ایوک .یدرونلوا عز دلوتم
 هلیتف رعم (ناقل وو) یهلا مهج یسدنک یرمشم .هلکعا

 قتل ود هارو

 ههلالاوا «بولوا

 هب هج دا لاکا ینیآ زوقط «بوت راقیح ندن راق تخت[

 ؛شعا ظفح «قرهفوص هنحما یعاش یدنک ردق

 9 ید ا ملست هب (ونىا) یسربت هدنعب دغ وط و

 «بورو وک هباتس دنه ,LS هلیع د راب كرلی رب نداق

 .وب) یسهدلاو یک وا هدنغاقج وح . یدیشع وي 6 و

 دوس و ؛شعا هبلغ هرلافح ییدرو هکسدنک : 1 (ناوت

 یی وا لرد و مو زوا ترس رر ا حالس هدر د

 ی اتسدنه «بودیک هلقلخ ماط رب نیداق و كکرا لماح

 ملعت یمریدشبت عابو یتعارز «رلیلیصم هدعبو «طبض



Û 

 قا ب ۱
 هيهات وک كنيلو_طاآ ینعب هبایح رف ندارواو شا

 هدنسهرآ رلنح هللا هب ذاک هلآ ایوک .یدیفک هت ا

 بود اتریغ قوچ كب سوقاب هد براغ دالوا عقاو
 ا)و قيلطت ك (سویم) .شلوا ببس هغعارق ییااع

 يب (هنایرآ ) ینیدلوا شتا كرت هدنس هریزح (سوسق
 دعصآو یلزونی وب یشاب ایرٹک | سوقاب .شعا جور

 هدننروص یناقیلد رب روم یرازوک و نیم هلیرلقاریاپ
 هدنرکیدو زونوب رب ینیدناللوق هنبرپ حدد هدنلا رپ

 یحوفرب هاکو «هدلاح ینیدت وط یتا رزم رپ یی راص هلقادوپ
 یش وق رانالبق ایو نالسرآ هاک «شم روتوا هنیرزوا
 هل رشع ییدابع .یدرولل وا روصت شب دن هبارآ رب

 یعسا كنو .یدرونلواارحا هل ایبعل لیتلروک ماطر

 كن ندنفرط رلیلامور «بواک هناتو ندقرش

 هل (دیشج) كرایاربا کسا .یدیششلوا لوبق ۲

 ضرف یس (امهارب) كرلیلدنه یرلضع .ردراو یتبیاشم

 . رد رڪ

N 3بول واند ها .  

Eیدیا نسیلدازآ تلصاعلا نب دی . 
 تانناک رضف ترمضح «بولوا زوغنارم هدهرونم ةنیدم

 نا کتک .یدیشع اب تاذ و یییرمنم ك نمدنفا (ملص)

 . ردل وقنم هشرش ثیداحا ضع

 هرباکنا (Roger Bacon) — رح و
E 

 او ۱ ۲٩۳ و «شوط هدزنسعلیا هدنتتش د رابه حمیرا

  یدایع و ۱

1 
 ه دع و هد(د روفسق وا)ادتبا . ردشعا تافو هد ۱ ۶ 1

 بسک هنوتفو م ولع هک بودا طع لیصحم اله را

 یوط د هد هیعییط مولع صوص ايلعو «شعاآ نوفو 1
3 

 هنق رط (نکسیسنارف) یسیدنک .یدیشلوا یحاص"

 ک یهورک نابهر «ندنغیدلوا بهار ر بونم
 ۳ كر هدا مابنا هلقل زاب ره ٠ ندنرادسح و
 و .هدلاح ینیدلوا شعا ناس هرادا داغ ره

 یا تك ثنلیوط رع :قردهشلوا س

 قامتم هراس نونفو هیعیبط مولع . ردشم راک ا ۱

 هیایط ساکعنا «هرضب نف . ردراو یتافیلأت ربتعم كی

 قوحك راد هب هینف داوم راسو هتتیهام كناس مالع 3

 رد ها ازتفا

 ۱ رود لاج «یو راب بول وا قق وه دهدیفم تایفشک |
۰ 

 هجرت بح اص ید ندا داحا یس هبم ولط اوه و ینه سس

 هدننافیلأت هروکذم داوم هدلاح ره . رد ورم یدل وا ۱

 هدا خل نیئال یتیراثآ .رویل وا ف رعت لزوک كب 3

۳ 

۲ 

 قا ب .۱۳

 هجرت هنن نکا كن رلن اسل ا وروآ «هدهسا شه زاب

 ردوا

 .هزللکنا (F£. Ban( — اوسنارف | ۰ «

 مظاعا ك ۱ نوقاب

 ؛؟ش ع وط RT هد شید رام خراب

 ثكتا ربثا هلا رق لوقا سال وقي یزد « ردشعا تاف و

۰ ۱ ۱ 

Eg 

 تواکذرب هداعلاقوف ندنغلقحوح ا .یدیا یراد رهم

 چا باستا هونفو مولع «پبوزنسوک دادعتساو

 ومأم ییدشا زارتساژر لبوو تقوا لب سه

EREدمو. یاس  
 هه سنا رف هدنتیعم كن ربقس ه زیلکنا ادا

 «نودانآ دو هنتطو تر روا ناهو ات
 نییعت هراتیرومأم ضعب هلیسهباج 4 (سکسا) تنوق
 باا هنغلاصعا یسهرق ماوع هدا ۷۲ یقردنل وا

 . یدمشم

 ینه جوت كتباربلا هحلارق ردق ه ره .یدیش وا

 ام كسکسا نالوا یتمنیلوو یسیماح نوحا قءازق
 ا هکم ربس وک لقح ین 5

 ۔ارہلا .یدیشمامهلوا لنا هبصنمرب هقشب ندنفلتقووآ

 -اصت ندنفرط (قاز) یجب رب لارق هرکص ندنناف و كس

 هلیس هبر قلتوشو هدعو قلن وراب «قرهنلوا بح

 كنها رق «هددسا

 هنس ییا .هدهسیا شقلوا عیفرت هنیدنسم تلاکو شاب

 وا مابنا هللا اشتراو,باکترا هد ۱۰۲۱ ینعی هرکص

 4۰ ۰۰۰و هنسح «هنسهیر عفر هنلرع «یردنل

 اريل
 شفلوا وفغ ندنفرط لارق « هرکص ندقدلاق سوبحم

 تام 92 :٠ ىد لوا مکح هنسم رب و یدش یا

 مولع «ب ورمی راق هتم وکح روما دعر ایف هدد شا

 خم رات . ردشعا یعاسم سوح هنافلات و لاتا هل وتفو

 رلباتک قوح 2 قلعتم دب هفساف و هیاسای ایس بفالحا

 قلعتم هب هف لف ىر و 1۱ ا رلن و هک ندشم زاب

 صضصعب ییدتا ارحا قاعتم هب هیعیمط ۷1 . رد رلنالوا

 لوا بح وم یتافو را

 .افع یارعش مظاعا (یدنفا س دوچ) قاب
 اعس رد هدنګ رات AJ «بولوا ندهب ۰

 ندرلنذ وم قیر عماج جاف یرد 2 وط 5

 هسیاشاربو هنغلغارح جارس ادتبا یسدنک «بول وا

 قیرط «بولی وق هلک ل ایصح هلیق وس یسیعیبط لیم هد
 "ادم روت دام رو لیصح 0 ا تاتا هه ےل

 هل وا نییعت ات کد زر

 رهظم كنب رلترضح ناخ نایاس ناطلس ینوناق «قد

 ر اياس یرکص ندک دا سر



A 

 ده باس ه رے یرلبحاصمو «شا وا یوهجح ونو تالا

 یخد كنہرلترضح ینا ناخ ےلس ناطاس .یدیشمک

 ناخ دام ناطلس ه دم «بول وا رهظم هنن راه اجو هح وت

 دسح و ضرع بابرا ضعي هدننامز كن رلترمضح ثلات

 ضعه یهاشداب هاکرظن هللا رمسقت وس یتبیرب ندنف رط
7 

 هل روپ وفع ارخ وم (هد سا ششل وا ق «ندنغیدنلوا

 -مورو یلوطانآو هنغل ضاق لوباتساو هک شات «قر

 .یدیشاوا لئات هنماقم العانس رو هنکل رکسعیضاق لیا

 یاوبد بن «بول وا رادینم« و سیلس تیاف یراعسا

 | وذع ¢ نیقیلا ملام « ۳ )¢ هب دآ بها ود « :ردراو

 مالعالا » تم بطق «یک ییدل وا شا هجرت هلی

 فجر ید یا او » مارطادلاةدلب لاوحا ق

 عج ەق رش ثیداحا نالوا یو ص نددلاخ ترضح و

 تاذ و هدنګ ران ۱۸ .ردع ویاحم ییاوبد .ردشعا

 بونا اا اک هدنح راخ یسوبف هب ردا «بودیا

 ناطلس تد ییا 7 وس ا نود ا

 3 ردد ل ره نالوا SEE یافو تا نایهلس

 كن و مان دہ هکماد دأب یاب یا

 کات ر درب رهد هلم یاوھ کات

 رم راهبو بولوا رخآ هک ید لوا كآ

 كنر هلال یور كرک هسنود هنازخ كرب

 : ردلزوک تیاغ ید یتیب وش
TEDقاب یا هدد صم كي  

 فص فص نارای هک وشراق رهیالغاب لا بوروط
 بولي

 او ندنسا رعد ناربا (قابلادیع دس )د
 شوخ بول وا نددافحا ىلو هلا ةن ۰

 كن وفص لیعاعسا هاش .یدا تاذرب 1 شوحو عبط

 هقلطم تل اکو هل بارم عطق بول وا ندنتس وسم

 هدنرخاوا 1 فا نرو یک واو ؛شلوا لئات هنن دنس

 مقا و هدنسهرآ ناخ میلس ناطاس زوای هلا لیعامسا هاش

 داعسا لج تب وش .ردشلوا لوتقم هدد رام نالوا

 رب

 زوم ما هیاضم بنا فلطم قاتل
 زورها ما هنای, هدشرپ رکج نوخ زک

 تس وش «بول وا ندنسارعش ناشاک | ا

 ر ا لج ۱ ۰

 مدرک دوخ سبز وتیب قارق ماش
 تخوس بارد منارچ قیقع نوچ رم كي

 اا قا وچ «بواوا ندنسارعش نا را |
/ 

 : رد دن راعشا هل تب

۱۳۰ 

 ترمسح زا مدرع مدید راوید رب هیکت اروا وچ
 یسیاب راوود نا تشخ بلاق هدوسرف نیا هک

 ۱و رعد طو ندنارا یارعش

 . «بول وا ندنیطاطخ ریهاش» ۱ یز ربت "یاب

 ۱ را و وه
 ورب مکتت لدزا E هداپ مد یا

 ۲ *هدرک اچ یلدره رد نوچ هک مراد ین ربخ

 3 ندنسا رعس نارا هدو ۱ یدبوامد "یار

 1 ا

 ۱ درک ناما نالدی اب لدکیس نا تسخ

 4 دریک نتخرنوخد وش ادی,نایمرد تاص و وچ

 1 -وا ندا مش یاغلب ۱ یرپلاءاروام قاب

 هج تيوش «بول
 1 راه دنراعشا

 ۱ ییوطد قشع دیسا قاب مدش لدزک نینچ
 3 مراد نتشیوخ ناج ره الب مراد لد هب

  ۲ ARعاش ر كوا لصانع ۳

 دالب ارت دیره 6 بو وا یدوام قاب ۱

  كنیدادجاهلا تاذوبو ؛ شل وب هدنتم دخ نان ام اخ)

  .ردشم زای ینیرالاح هجرت هلییاونع « یهحر را »

 .یدرونلوبهدننایم لاجر كنامصهاش هدنخ را ۳

 ۱ :ردندنرامسا هلج تب وس

 شود مدرکیم یهنیس كاچ ضرع لیلبوام
 1 تشادن مه یراخ مخز ناتسلک درورپ زان

 | یوره "قاب
 3 دن کیه نم نتشک زا نس وا

 دنکیم نم هه شوخ نیمهب نم

 کا
 1 هد-۱ ۹ 4 ۵و «شعوط هدنفاتوف (تنک ) هدرا

 ند اعز رلیلامورات كنءرملکنا . ردها تافو

 ۲ ك ES یک رادرپ لصفم وو ۳

 ۱۳ توتر ایا یاس

1 

  هزلکنا ( 1. (Baker — دراشیر
 1 ۱ ۵5۲۱۸ بول وا ندننیخ ر وم ریهاشم

 ۱ . رد ربتعم

  هباکنا ( 11, Baker ) -- یزنه ۱ کار
 . رجلأسار «بولوا ندن ویعبط ریهاشم 2

 هدناب ویو «شعشاعوا هل یلاوحا كرلناویح یني هد رخ
 یدالیم نرف یحزکس نوا .رد شم زای رباتک ضعب

 .. ردشعا تافو هدنح را ۱۷۷۶ «بوغوط هدنلئاوا

 و وا ary کا

 طح رب كوب كرش نادودس ۰

1 



 ی
 1 و رس تب وئح كل وڪ (دای)

 لو یعوط هبیونج قرشو بونج «قرهالساپ
EG 0۱۳ "ِ 3 رق  

 نالوا هدنلامش كنتم a تر ا
 بول وا زود یسیضارا .ردطاحم و دودحم هلا هلو

 یسیلاها . رد راو یعاقن را ردق هرم ۷ ۵ ند رحم مس

 7 بول وا 2 هلمالسا ندو ك
 جو
2 

 یاب ۱ رب ۱

 (هدناب) عقاو هدنسفیٌش ب بونح كتکلع ا م 1

 یسیرثکاو «قسو قش یی رکاب «بولک ندنراغاط
 كنیم کاب .زردبا طالتخا هدنراتب هلرللوق قاط را
 كن كنلوک داج یرزا شا

 ید رکوبآ) و (ویوم) «بولو | یرهش (هین_سام 1

 ند راد یشیعت دا اب كنيلاها . ردندن رلهیصق دجاساپ

 ندا

 ه دنس رش بوح هزید ه ولیک در

 , .ررریدشیتب خد دیوحو قوماب لی بولوآ
 ا تک م هب یم رکاب یرلحایس نالاو " لکا

 .ردرلشغا را طرح ینلاوحا

 هیصق رب هدنسهرآ طساو هلا داده ح

 ۹ ۳۳ و (نیعیدن ) ا اک

 طو كالع ریهاشم ضه و ییغیدل وا نشو ار

 . رو دنا ناب یوج ت وای یغیدل وا

 | نسکاب
 .رد- شما تافو هدغروپماه هد ۱۸۲۰ و یا
 تحایس هنن رلفرط ا كنا وروآو ه رج وسا تدم لو

 . ردشخا ید تام دت وتفلاراد (لیک ) بو
 هنا عاش ضع و یراعسا یلیخ هدرا اسل نالآوهقراعاد

 .رد راو یراهمانتح ۴

 نانلوب هدنلا كنەي-سور (1۸101) ۱ کو
 لحاس

Baggesen ( ) رهاشم هقراعاد 

 هد ۱ ۷ 1 بول وا ندنتسارعس

 2۱ رک رح تس ۵ ناورش

 « یناماکعسا نيم ك «بولوا هم ص رب یک تل

 ییا سابع اش «ییارسنا وراک «(یر ازاي ae ا

 ناهردزا «ییایس كوي رب شابک ا ن

 ۱ ۵ لمسات وح لحاس E ےس ٥ ر رح هیس نورحاو هدست

۱۳*۵ 1 

 قلوا مالسا یرثکاو ینراحش رب كوي هلرلتهج راسو
 قوح كب هدنفا ر طا "رادار یسلاها 0S هرزوا

 .رونلوا جارخا طب تیر .بوشو یرا و طاقت

 دن وا لاعسا توت و یرازاع طت هد رلقلقاطد ض۶#ب

 رلیتشد رز یرب ندیک سا لع وب ندنفیدنای عطقبا
 خد موبلا «بولیقاب هل ,ظن سدقم ضرا ر ندنف رط

 یو . رد راو یسلابها تسرتشت ] یک رک ضع

 وب یطش لوبریمد نک ندسیلفت لیا ادب ندم وطابو
 تیمها تم هن وک نرو ‹هلغملوا ییمذم هر دیصق

 ء بورو سا (هب وکا) کوب ی وج توقاي .ردهدکعا

 - هیس ور یتلایا وکاب س .رویدیا فیرعت ید ینیرلطفت
 هلررخ رګ بول وا ندن الایا یکهدساقف اق یاروام كب

 لر وک ذم و یس هطخ ناورش ا ا (روک)

 (شیلان) هلیفصن كنه داب (ناغم) نالوا هدن وح

 غابه رق ابونج «هلررخ رحم ارش «ردعماج یتسهطخ
 (لووتبارلی) نالوا ترابع ندنیسق رب كناتسح رک هلا

 .رددودسحو طاح هلاتسغاد ید الاش ؛4یلایا
 ساقفاف یسیلامش مسق
 یرلغاط كسکو كا بولوا ترابع ندب رلدبع ش

 هک «ردب رلغاط یت راب
 د .راردر وسه هلراق هدر وص

 ۔اوھ یسداو و (روک «بوا وا زود یرلف رط

 ES هوق كنغار وطو هلیکللزوک كنس

 تالوصحم هعفد ۱ هدهنس ایرنکا یتح .ردرب ریاسآ

REEضع) و ند رلکدا تن  

 ش و عاط باب «ناس « زربل هاش

 ناد یس شکآ

 هو ی U e A E ترا کلا
 ر قلعو و رس وص ےس | یسهداب نام . ردق وح

 سه ۳۹ ۰ 4 < ى ۔ےطس هر كالا .ردلوح

 یزژنکا ا ۵۱۵۵1۰ یسلاهاو هزم ولیک

 گلاب . رساکربو کر «یاریا «بول وا یو لات

AS IYو یی را  IES NSSرد دوم  . 

 رب لقتسم هلیتقو هطخوب .ردمقنم هباضق ٩ تلایا

 YAN تباہ «قرهثل وا داد رتسا هنی و ‹ طض ندنف رط

 ۰ ردشش وا نم هب ويش ور 5 هد

 | ریکاپ
 ول ۷

 (هعح و)

 تھک یییدل وا تاذرب ندنسامکح دنه

 .ردروطسم هده ع

)Bacchi gine) ۳هدنلاشكن ايلات!  

 0 2 و دن تهطخ كیدنو]

 ییا هد و وداد ES (هوودا) و ند را رهش



a 

 قینایردآ یرکیدو هنب رېن (اتنرب) یرب «قرمربآ هلوق
 و هن رکد

 «بول وا هبصقر هدنغاکس و تبالو هرقنآ ۳

 .ردعقاو هدنسدغ بونح كنم رثنآ

 ررب بک شکلوا یواح ..ردیسه فرض الاب یرکم

 «بو-)وا ترابع لد هبرق ۸۶ رارب هلیسهیحات

 یسهلج هک «ردراو یبیلاها ۰

 یی دنل و یی دعم روک هدلحم ماد (لی یروع) هداضصف

 نورد . رر سم

 اونو اره ره ضا العا یخد هدن رلتهح ضعي یک

 اسا یر «ندنغیدل وا كءد « یراقو » هک وب سا

 یرلعسا كره رقو هیصق قوح  نال وا یرافو یر و

 [. هلی ر ویب رظن هنن اکرم ] . رد( رب ز) 1 راقم . و ربک هک ااو

 رب كوب ا (Balaton) نوتالا

 TO لا E دلو

 هدنحشا یرلتلایا مربس و در «اگطهوشو ِ لاش

 .ولیک ۸ يکاو ۷ ۵ یو «بولوا دم هب وح ندل امش

 لرم (ویس) و «رولیکود یاج زوقط هلوک و . زده بم

 . رو دیاطالتخا هلا هب وط هرس هط ساو راقلق اطب ماطر

 اے هدنغاڪس و تیالو وب الا

 «بولوا هبص 1 ی

 ٩ راصح رفسو هدنسپیونج برع هزامولیک ۱ 6 ۰ كنورتنآ
 ۳۰ ۰ . ردعقا و هدن سدو رش بوذح هزم ولیک ۱۷

 هدنراوح . ردرا و یسهعلق يکسا ۳9 یسیل اها ردق

 .رویلپروک یرهبارخ كنهدق رېش (سونیسپ)

 اه روتش و كن ایلارتس وا (2۱۱۵۲۸۲) | «ب تا رالا

 ذم ةعطو هک دو هدنتلابا

 «بوس اوا یواح ین نکن ز لا كنهروک

 یسیلاما E e e «هرز وا قل وا ندولع یراک |

 .ردراو

 يلا
 «بولوا هلکساو

 و نولآ

 هتکلک كناتسدنه (۲۸۱۵۹0۲6)

ESلایا اس ر وا  DESهبصق رب  

 بون هرم ران رم كن هتک

 یسهاسرب «یسلاها ۷۹ 8 . ردعقا و هدنسدب ی

 دن دریگترو رد راو راح تاشتا لیخحو

 . ردش وا رب هب هزیلکنا هدنح رات ۱۸۳۰۳ «نکیا

PEهدنطس و كناتس دنه ۱۲  
OE ( 3 EY 

 امس تهح كنعفن م ےطس نک دو

 اس یکرح دانآ ردیح «بول وا ه4لح»+ زا ه دنشهبل

 (Eb) .ردطاح هلن رلتلایا روا و ES < روسيه

 RAEN مسقنم هبکیا هاب رلعما (هبادک)و

 لا ب ۱۳۰۹
  «هنتسیک ندنجا مسلاها ۲ ۰ ۰

 1 .رودنا نایرح یرارم یداواروحو ران «هردیموت

 3 الا «یرانامروا عساو بول وا تیام كب یبیضارا

 ۱ یکه دیلهد . ردراو یرلند-عم هلح رهکو رقاب «یرلس

 ردیح هطع وب هرکص ندنضا رقنا كنه روع تلود

 . ردراو ی

 . «شمک همان هدغب «بونلوا طبض ندنفرط هاش

 وا میلست دبهزنلکنا ندنفرط كنوب هدنرا ۱۸۰۰و

 . ردوولم هنتم وکح ۳۳ ساردام مویلا . رد غل

 هنولس راب كنايناپسا (Balaguer( رکالا

 ۳ بول وا هبصفق رب م سس هدنتلایا ۰

 (هرغس) و ه دن سف رش لاش هزم ولیک E (هدن ر)

 . ردعداج ییلاها e و عقاو هدی رز وا ى

(Balambangan) ) ۰۰ارج  E. ( gan) ۱ 1 امالا 
 -۵ راب هرب رح ون ر و ند طع

 اک ۲ بولوا هطارب نوکسم رغ هدنلامش كنس

  ینامل ر مالغاصو یئ مع هزم وایک ° «ىلوط هزم

 دراو

 ندنسایدا هسنارف (ظ۵۱۱۸۲۱0۲۵) دالا

 ع وطهدن ویل هد ۱ ۷ بول وا

 us یبا قوح رب . ردشعا تافو هد ۱۸۷ و

 ه ردشم زا هل دصرق» تابنا ینغیدل وا ح الصا جات

 .یدیشغلوا لوبق ید هنغلاضعا یسایمداقآ هسنارف

 اددنلاج ر ك :RE ۳ ؛ ناب

 رار هل روع ندنف رط هیلا راشم را ا

 رراصح مخاط ر قح هوط هد رهام تع ییهسور

 قحاب هدن ناکا و ‹«4غلوا اوا هنساشنا

 ییدشا هماقا هدنحاو ؛شقاا یراصح نلید

 و ك هنس نوا یرو ذم ریس هل رکسع

 هدننامز 1 ساه .یدیشغما لیهس ین

 مس ید کی كنب روطاربعا هینیط: طریق ها امن وبه اح

 ۳۹ «قره

 ذم راصح «هدهس رو دنا ناب یه دل وا تاذو ندا

 دانن لر وکذم

n TANی وا صخ# رب تکا  

 لازم لغوا RE هسل وا هسا وا .بتویلوا

 ۱ .ربلی هلوا (نابلپ هبا) هج
 اطا وا (ك نابلب دو -ای) كم نابلاب اا فلا وا ك نابلب دوخ

 ۴ كس رنرض- انا رع

 < لا ینید) وا دوا رآ لصان ع «بولوا ندن)

UAEاوفو یسوم یلحو هد  



 . یدی شهر وب هلاحا هکب نابلا 3

 ۰ یدیشاوا رهظم هب یهاشداب ۱

 رم دنکسا 1

 لا

 هاشدان هدن رل را ۷ ۰
 هدای ۳۰۰۰و یراوس ۱۵ ۰۰۰ ندنفرط هیلاراشم

 «بولیردنوک هغلدوا را یشراق هکب ردنکسا هلل رکسع ۱

 كاکب ردنکسا «هلفلوا قفوم هتیبلاغ رب هدنبرق هرید
 شب رکید نداسورو ی( سییوم) ندنساقفر روسح كا 1
 ندکدردنوک هلوتاتسا «بوتوط ربتسا,ییشک لاا

 رکید هدنع#ا كب توقع و ؛ شملکچ هب یرخ وا یرکص

 «نکیا شا ق یارب «بولی ردن وک هنیدادما دّوانرآ رب

 دف «نرزسقفأ رب تقو هتسعتل رب كرلنوت كب

 کب بوتعیو شقا ںولغم «ب وصاب ییهجرت بحاص
 تاذل اب اف ترضح هنن رزوا كوب .یدیشلیا لتف ید

 كکب ردنکسا «بوروی تعْزرع هلا هیلک هوق ربو

 تقولبخرب (یراصح ها ینعی) یهو رق نالوا یزکم
 یهرصام «بورویپ تدوع کش نر دنا هر ٩

 هک رب كب ردنکسا

 یردارب ناک هنیدادما كکب نابلاب «هلج ورخ ندهملق
 وا یغاب .بونوط یکب مضح یلغوا كلونو یکب ست وہ
 هرلایموم هرس وک هکب نابلاب ندنتس وا كن هعلق قروه

 وبو شا موجه هنیرزوا كیهعلق «بویمهدیا ربص ۰"
 . ردشلنا تاقو «ب وای روا هدم وعه

 [.هلروپ ۳ دنس |اكب نابلاپ
 ندنن ویفارفح رعهاشه ایلاتا (Balbi) یلاب

 هدکیدن و و جم رات ۱۷۸۲ بول وا

 .ردشتا تافود ۱۸6۸ و «شوط

 لوغشم هلیسیردن هيعیبظ تو ایفا دا

 ر هلبرابتعا لاها تیسنح كضرا هرک نوت 4 یاتک

 رد رابتعا و ت رهش ر كود «ندنفدل وا

 ىلع هناسایس و یا

 - هدام «نابلب هعبا»] ےس هجا

 تدم ر

 .ردراو یرا |ضعب ید

 6 قدر هد رهنل وا بلح هب هبای و ندنف رط ی ود ارم وا هدعب

۱ 

۳ ۱۳۷ 

 -وا هییرت هدنوبابه یارس «بولینوط ریسا نکیا قج

 هجون رظن «هلغلوا یسیذنک ندا موه لوا كا هدنشف

 NOES یرلشرا قیتسناتسا كناہلا راشم تلود

 (یلا) 3 رکید ندنسایدا كند و هب ج .یدشفلوا

 هد ۱ ۵۳ ۵ «بوغوط هد ۰ هک «ردراو اهد
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 رب هدنقح یلاوحاو مخ راد 3 رلیلناّمع و شا تافو

 ارس اامور(ظ۸۱ظ 1۵, (Balbinus ا

 نایعا سا «بولوا ند رار وط
 وتیهسقام) هدنسیدالیم را ۲۳۷ «نکیا ندنساضعا

 ندنفرط یساقفر «هرزوا كمرب و ماتخ هنلط ك (س

 نسحو «شغ وا ناتا دخل روطاربعا E ہل( ےسقام)

 ٌةَقرذ هرکص یآ چاق رب «دهسرلشلوا قفوم ههرادا

 . رد رتشغلوا لتف ندنفرط هفلاحم

 ۔ادکح  وص كن اتسلب اب (13211:2221) ارا ازاتلاب

 E A .بولوا یر

 قوذو ؛شمروس مکح كد هن را ٩۳۲۸ ندنګر

 4 (سب رق وتین)یسهدلا وی روما هرادا «بولاطهتهافس و

 مت لب

 .یدبا هدنن امزكنوبین لایئاد . ردشعا لتقی حس دنک و

 (Baltia) اا

 یعیدق مسا كلەقرايلاد هللا جورونو ] ۰
 نالوا كمد «زاغو» هدنرلناسل هروک هلاغحا بول وا

 قلوا نوچ یرازاغوبو «ردقتشم ندنسهیک (تلپ)
 قیطلاب ايو قتلا .یدیشفلوا هیمس لما وب هلیتسانم

 .ردهلتتسن هب (ایتلا) ید on كن ر کد

 تع حار E ا 2 ا

 [.هلروي | 0

 - وق) كنمدنال „| )(Baltimore( ۱م رولا

 كن رهش قرود ةو هدنتلایا )ی ور

 .ردناهل كج وک رب هدنسیغ بونج هزبمولیک ۳
 (دنالیرام) کهداشمآ (تراق) درول ینوق كنارو

 رهش رب هد هرو دد: کلم: «ندنکیدشا راعا یتکلع

 . ردشفلوا دیس هلمسا وب ید

 تكيهممج كلام ٥ (Baltimore) رولا

 رب لوي هدش ر وهج (دنالیرام)

 ه دنسبب رع لام هزنم ولک ۵ ۸ كنوتغنیشاو بول وا رهش

 یهدن وق (قیاچ) درب و و هد رزوا یر (وفسیاناب)

 ۱ ) . ردعقاو هدنسد راق و ۲ كندصنم

 ج وسا یعب اب واید اقسا (

 نواو نو و هجا نایت عساوو لزوک «یسیلاها

 راس هلا

 ریمد د دعتم و یسهن اضتک رد لو كب «یرلبت کم ددعتم « ی

 قلا راد « ین رام تاشدا ك ترابع ندداوم ر

 ی رهش یے د كناق مآ هج“ وفن تک رد راو یرالو

 رهش و . .رددنرا GE هاگت راك |كرطر ۱ هرک «بولوا



 لا ب

 یلالفتسا كناشرمآ «بوتلوا سیسأت هدنخم رات ۰۹
e6 شل و یادم كناع وق و مم ك دل فا نالوا  

 ما تم واقم ا رگبتبسع ریلکناو

Igyهدنآ رب  (monument)ردش۶ وا 1 . 

 قلاب

 .ردعقاو مند اس رکد ۵ گو ه دنسق رش لامش هزیه و اک

 ه دنحشا «نلدن ید وا ش

 یک ره اض# هد ۶ءاعس ه را و كن

 N كنه راو

 ا2س راغل

 «بولوا هبصقر

 «ییاهل ر مالغا دوش هعفدل و | «یسلامها ردق ۰

 . رد راو یرانف رب و یرلوص یلتاط هدلحاس نوحا رلیک

 E نده رق ۷۱ هدننامز هیاقع ةا یساصق بس

Oناف یملانهان ۱۰۰۰  DE SET 
 EA شم نیو ۰ و لسم ی

 - هرآ یراتیالو مورضرا هللا نو زبرط ۱ اا
 EE E هب ی ونج بغ ندیلامش ۾ :

 نالوا عفن ره كا كنلابج ةسلس (سوتوب) نالوا دتم

E قصد ایفا شیفت 
 كوي كا كنايسآ ( 2۱6۲۸0 ) |ش امار

 و وا تراک

 نوتلآو هدنتمج قرش بونج كناتکرت نانلوب

 ندی غ بونح .ردعقاو هدنسیب ع لاعش كن رغاط
 هدناکش سوق رب یرعوط هقرش هدعبو هقرش لامش

 یمطعا ضرعو ۵۵۰ یلوط « بونازوا
 دولک ردق ۲۰ ود قرش لاشو ۸۸ ۵" هدنتیح

 بوشح

 هدنعاقت را هزم ۲۳۸ ندرحم یاذخ یعطس .ردهزبم

 ۵ ددس ی ینیدل وا ن رد اهد Eas بوح «بول و ۱

 یر ا زواح ییهربم ۱۵۰ قک جد هداروا

 قازوا اه د «بول وا طاع هل رلقلشماق و رلقلقاطب

 ییا «وص كوک ءوص قآ یرلهجلشاب « بولیکود رېن

 كب ینیلابو یبآ ییوص .ردقوب یعایآ .ردیرارم هسلو
I 

 ردلاب

 ایوک . ید رونلوا گز یا لادئعاو تجرم

i,هدنریطاسا واندناقسا یکسا  

 لص «لقع «بو ]وا لغوا ك(

 یردارپ

 نیدوا) ]

 فارم ر ید 1 E 3( رد وه) لا اٽو نالوا

 هردقو صف كلقع هدو هک «شغا تاف و «ب ولی روا

 .رد نر J ردنا اا یت ولغم

(J.L.Guez de Balzac) —gs-S ) «1. 

۱۳۸ 
O 8: ۱ ۱ 

 ۰ «بولوا ندرلفلوم ندا تمدح هدایز لا هتسیقرت

 | كننایداو هنحالصا كنناسل نسنارف ]

 هد۱ 1۵ ۵ و «شعوط هد ( موفن آ) هدنخش را ۱ 6

 | «هرکص ندتماقا هدامور هنن ییا .ردضعا تافو

 (  ویلشیر) «هلفمالس اب هراثآ سنت «بودیک 4 سراب

 زا ۱۱ ق هست و هعقو ندنف رط
 ا نددم ر .یدیشفلوا لوبق یخددنفل

 ا اوا اد ضم
 بشم رز تو هلفقاب هبارقف هدارواو ؛شیلکح

 قره وا ینافاکم تغالب هدشنافو

 لوقنآ «یک ینیدس ةارب اربل ۲۰۰۰ هرزوا كلربو

 ؛قدیتشعا لو اول ۱6۵ ۰۰۰ ید هنس داخ هتسح

 3 صضعب و ند رل قطن ها ربا اط ۳و هاش اب یراآ

 ۱ تسالسرب یتناسل زسنارف لوا كا
 اش و نازاب هل | هص وصح تفاطلو

 . Honré de) ظ۸1280)-سهدهرون وه | »1.

 «بواو لدن ساید مظ هسنا رف I Eas قازلاب

 هد راب هدا ۸ ۰ و «شع وط هد(رون) هد ۹

 خاطر هلراعتسم مسا رب نکیا جک كب .ردشقا تافو
a 5>هدس راب هنس چاق ۳ «بودیا اما راک  

 "رد رابع ندلئاسر

 « هلک رت یتعنص وهدعب یدهسا شاد قلیح هعبطم

 قاطرب هلیسا یدنک «كرهدیا تاقوا یصح هکلررحم

 زانو هک ی ا دعا رشت توزاب یرلیاتک هياکح

 یهجلکامه «بولوا روصع یلاوحا ةفاك كرش عون

 «ندن رلقدلوا یلهدناف كب هج رظن ةطقنقالخا هدمهو

 نالوا ندایبقف وب زی رهظم هتبغر هداعلا ق وف

 ید ی رلبات ک ورايت ب ضعب .

 ها تضر ردق وا n و یددسا

 . ردهدایز ند٩ ۰ یرلهباکح

 شم زای

 E وا ید و عبط هاب اعفد یرا ۲ . ردشمام

 لحاسكیارفو E تیال و بلح ۱ ا

 ۰ هیصق تك وک رب هد رع نعي هدننیع 0

 ۵ دن ساب ونح قرش ه ڙ٬م وا يڪ ۹5 ا «بواوا

 كب .ردعقاو هدنسیلاعش برع هرتمولیک ٩۰ كنەقرو

 «یدىا راو یتیمها لیخ هلیتفو بولوا هبصقر یکسا

 < راد و 2 طقم كناوذقوح ر ندالع ریهاشمو

  هدنسقش بونح ردو هزتمولیک ۱ ۲ كندبصق و

 ۰ دمو 7 رسا ا ٌدعلف ( هل تارف هو.

 . رد راو

 : | یلغوا هطلا
 یا ناخن دارم ناطلس بول وا تاذ و نالوا ارد

 2 لع لود ( ك نایلس )

 لادوبف لوا لا هددسیاعع



 ا وا .یدیشغآ طبض ن (هنولاق) هل راغو

 هنعف كنهينیطتطسق یرلتیضح یا ناخ دمع ناطل

 ندیل واک ید لغوا هطلاب ید رلقدروی تیر

 زاغو یتساغود لناغم ترابع ندیک كج وک ۲ 3

 هننامل هطلاب نان وا ریس رایما كن و مولا كنعا 3

 هني لاغود كدنوو مور ًارخوم . یدیشعا قوس "

 .هبرض زویط زوب ندیهاشداب فرط «بولوا پولقم _
 ی هدنلایرب ندرلبذع هدهرص واو ؛شفلوا ةازاجمهلیس

 دیش .یدیشعا روک ییزوک رب .بوروا لساط و

 كربلا راقم هاشدا :یدمهنلوا ر د هاو ۷

 یسهتس یراسولج
 - ردا اد لوس و

 ا هطلا

E5 2ناطلس رود  
 ۱۰۷۰ «تبولوا ندنماظع رودص So تا9

 ؛شغوط هدنسهبصق قحافع كنينومطسف هدنرش را
 -ضز رایحهطلاب توک هوا یارس نکیآ نکو 1
 «هلغل وا لزوک یسسو یبحو .یدیشلوا لخاد هنس

 ناطلس . یدیشلو تریش هلکغد (نذوم هطزوک )
 هلیسح قلوایددرب ندلوا هنیراتضح ثلات ناخ دجا

 روخآریم  دعفد هدنراسولج كيلاراشم هادا ٩
 ماقم هدن را ۱۱۱ ینعب هرکص هئس ریو ؛شوا

 هدماقم و ردق یا ۱۸ ۰ ردشش وا عیفر هن رادص "

 لزع هلفاش و ك راد وسح ضع < هرکص ندقدلاق 3

 هدعو مورض را ابقاععم «هدهسیا شفل وا ین هدیهزاو 1

 ؛ شذوا یبیلاو بلح
 هب داعس رد «هنن رز وا موز نلیروک هلفاحآ یسه راح

 میفرت هیامظع ترادص دنسم ین «قرهدلوا بلج

 دی بول وا ارد ناد وقف

 لوا

ANSدیس ور هد نخ را  

 زای رم تور ی وامه یود را : ردشعلوا ۲

 ناشار و مرد لک یی رکسع سوو كرهدا قوسا

 شلاق قمر رب هنسل وط ریسا كنورتب كويو ؛شعا
 فیلکت هدءسص وا كراج اش دع یهطلاب «نکیآ

 . ردشفل وهداطخ رب كوي یک كعالوہق ص یی دشا

 ك هدنقح كنديناغع تلود هدهاعم نالوا دقع اعفاو
0 ۳ 5 

 ندنراسا كن ر وطاربا هيس ور «هددس دی عفان

 .ید_قح هل وا 3 اهد و مغان اهد هتبلا « هرکتق

 فلآ هرات ۱۱۲۳ هنیرزوا یماطخ و |

 هب لب هدعب و یلدم «قرهنلوا لزج هرکس ندنرادب ر

۷18 2 

 لا ۱۳۰۹
 . ردشعا تافو هداروا هرکص هنس ربو ؛شغلوا ن

 شاخ طح روک قم ؟بولوا تاذ زر ناتو هوس

 كا لج هنساشتراو تنایخ یسامصح تقو وا

 ندقلزس هظح المو تافغ رب درج هدة س رذتسیا

 . ردقوب همش هدنفیدلوا شا یالپا
 هدنلحاس لیامور كنحازاغ وب ۱ 0 هطلار

 یبایو هلا یراصح لیا مورو ۲

 کد۵ مسا «بولوا ناهل كح وک ر هدنسهرآ یی وک

 هدف یانثا كاوباتسا دلا ینیدلوا (ایلادیف)

 لغوا یبهطلاب نانل وب یسایرد ناد وړق كهي اع ٿل ود

 ندنکیدتا راضعسا هداروا یوا ھه یان ود كب ناهلس

 نداروا دل رلک رلخ رومضع .ردشغل وا همس هلمات وب

 «هد هس راشم زای ییرقدنلوا قوس هنجلخ هناخدغاک ار
 و ا ارص نوا نووول ات

 اهد هتک ت اور یرلغل وا قوس هرو ذم چا ندار

 ردجرق

(Mer Baltique) _ ۲اب وروآ  

 طاح هل ). : | قیطلاب

 تیاغ رکد و

 نيدو یواحو یرازفر وک ماطر «تول وا وعم

 .ردعماج یرازاغوب قوحر ره رلهرک هل ژهطآ

 لحاس كحور و هل تم هطخب دن الت وب كن هقراع اد

 ندب زا و )وک ا عقاو CEA E یدل ونح

 یعوط هونج نداروا «بودبا طالتخا هلا یلامش رحم
 2آ € وسا هلندی دن رلت وب روکذم ك رهب ود

îرق هدند هیل اعم  

 < یرفروک ع 9 كنم یک د

 كوي ءدن وس یسهطآ کیا كىەقراچاد عفاو هدب واح

 لیکشت زاغوب راط حوا هابرلعسا تاب كچ وکو تاب
 EOS هن رک د قیطلا لصا ندرلن وب هک راردیا

 لحاوس كن هيس ورب رک د كدەتىد ودح هيس و ر ندار وا

 ه دود «قردازوا یرعوط ۵3 رش هان و یمهیلاسع ۱

 یلحاوس ج وسا هلا هیسور «بونود یغوط هلا
 لصاو هاش ضیع 7

 دیو
 هدیل اعش ضرع 1 ° ا جوسا هلا هد النیف یر

 سه رآ
Uروا وا  > 

۳ 

 5 روش رآ هدفروک نوزوا یا هل وا

 ناداز وا یعوط داعش هد هلحاس اي وال نالوا

 (این و)
 یر هطحخ | 5 | هلا

 هدن النیف و هدنحشا لا هیسور ید ی رکید و ۰

Nرت ردق هغر وبس زب  
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 درفروک یصکیا وب «ردبرزفروک هدنالنیف نالوا
 قرش هدنګا کلام هیسور هو هدنسهیونج تیح

 هلیسا یزفروک (اغیر) نالوا دنع یرغوط هبییونح

 ج وساو تو ءیک ینیدلوا یزفرو یفچوا زب

 .ردراو یرازفروک كحوک قاط رب ید هدنلحاوس

 هدنتعس و هزنمولیک ۲۷ ۵ لشینک لا كنم ریکد قیطلاب

 . رد راط یلیخ یرازفر وک «بول وا

 «دنالفنال «هیویف «دناللس یھب ندن لهطآ هقراهناد

 هدن رکد قیطلاب هقشب ندنراهطآ نومو رتسلاف «دنالال

 كن رک وی .روینلوب رهطا كحوکقوح ریو كوي ۷

 یحوا «یسهطآ (نکور) نالوا داع هب هيس ورپ یرب

FEALنالوا  

 دالتوغو دنالوا «ملوېروب نالوا داع هجو سا

 ؛لتسوا نالوا داع هدهیسور ید یخ وا «یراهظآ

 قوح ر هرکد و E ند ربا رج دنالآ و وغاد

 ننیا ندناتسملو هیسورب یرلکویب كا ب ولیکو د رارون
 هب ود 2 نیا ندهیسور ها (هلوتسد و) و (رد وا)

 لر نتيا ندای ولو ندح وسا .ردب رلقام ربا اغن واو

 بول وا قوح یراددع عمددسا نلط د كوي ردق و

 هق راعاد . ردقوح جد یرادقم كي وص یراکدرب دنا

 .اس كریکد وب یرارهش غروبسزپو موهفوتسا
 . .واداف لنت

 نود هتسا زاغل وا سح رذح ودم هدن رکد قیطلاب

 افرا لنعطس کد هروک هنتلقت هحرد كناوه

 لا ارنکا ER . ردنآ a رد كبه ریه

 ضعب «بولوا یرعوط هییرع بونج ندیقرش

 كب یراراکزورو يرلهنوطرف .ردراو یخد یراروفانآ
 مدل را فو ج وسا « یا زا :E «بولوا لئدس

 یرانیغب مود یهدالحا وسهیس و رب و رلایف یهدنلحا وس

 لیح نیافس ره سس ه دنا «دلْغل وا م یجد رلغرص و

 دخ ایرنکا یررفروک هدنالنیفو اینو . ردلکشم

 ۶ اقا هکعرا دن خاوا كسیاع قضا :باولوا

 هنبرلفرط بونج یرلنیغب زوب نثیا ندزفروک یکیا وو
 وک قرطره كننریکد قیطلاب یشیق .رارزوب ردق

 هایالآ مردف وح ینرلاب بوا وا 31 یزو-ط . را وط

 لیح هد ریکد ول هد هق راعاد و ج وسا هیس ور

 (تای) و هلامحا ر یک ا ارحا تراع

 لاها كحوسا هر وڪ هل اعحا ر رکید و ند زاغ 3

 .ردقتشم ندنمسا كنموق (تلاب) نالوا یسهع دف

 در زا ۱۳۱۰
 ام زا كانا طلا
 لا5 هيسور ا و یرا ۰

 ار «(ایوتسا) نالوا هد ونجح كن زف روک هدن الی

 دزفروک وو (ایو ویل) نالوا EE تش رور وک

 ر ترابع ندنرلتلایا (دنالروق) نانلو هدشونح

 هنن راوج عروب سرب ندندودح هیوا 3

 یس هیعطس هحاسم كود و .رولوا Ee ردق

 ۲ ۲۱۷ ۳۰۰ بول وا ہزاموایک عبرم ۹۷۹۰

 لاش بولوا ناتستورپ یسالج هک «ردراو یسیلاها

 كنسيلاها 1۳ و ويل هیس اھا اد وتسا یع اک هدم

 بونحو «هل سا (آونیف) ند هب راب ات ما وقا قصن

 كنسي اها ایوویل هلیسل اها (دنال ود) یه رلیک هدنتهمح

 .رارد وسنه هنساح (تل) ندنماوقا والسا ید نص

 ۱۰ یرلبحاصلالما هلب )راجو یرلنلکیرلیا كنيلاها قحآ
 هد لا یساعدا كنايالآ هطخوپ «ندنرلقدلوا نالآ

 هنن رلهدام « دنالروقو ایوویل ءاي وتسا» ] .روینلو

 [.هل ر ویپ تعحام

 دود نفرات وو سی و اد |

 E 1 a ۱ نالا

 قرش هلا ناتسرراغلب ءپولوا لابج هلسلس رب كوي

 قده .رولوا دتم هقرش ند هدنسهرآ لیا مور

 - وا یسارجم كنیربت (رکسیا) هدنتهح لامش كن هیف وص

 - هزبم ولیک 4 ۰۰ یلوط ردق هدابآ یرق نداروا بول

 هدنرعافت را هزم ۱۷۰۰ یرهورذ كسک و كا .رد

 .رودا زواح زآ ید رام ۱۰۰۰ اک اف را هد دسیا

 هلرلنامروا «بولوا ینالیمزآ یرلکنا لاش كنلسالس

 تنم و لزوک ناتازوا ردق هبهوطو ندرراب ر وتسم

 یرهوط هلاش ندونح هک ردترابع ندلئام طس رپ

 - ارم زاها قوح رب نلیکود ههنوط قردفآ ًایزاوتم

  ترصو كىد هسا یراکتا یبونج . ردشلسک اضاچ هب را

 یی دق ما .راریودی هدرب چاق رب زکلای بول وا
 1 (یناقلاب هنیما) طب را وح هیلسا . رد)H@MuUثS( سوه

 . «رینازوا یرغوط هب لاش قرش «بولیربآ لوقرب هلیمان
 [ لدن مج تب رع م ردا لیکشت لور ا هد رک د هرقو

 | كيالس هلا للا مور قرش ید ندفرط رو یرلغاط

 3 ناداز وا یرع واط هش رب سا رهطآ 0 ییالو

 ا .رودا طاپرا بسک هلی سلسلس (بودر)



 لا ب ۱
 رکو یلامش درک «بولوا روئسم هل ران نع

 یرلناقآ ندلامش .راقآ رار قوج رب ندنرلکتا یپونج
 یندیرلناقآ ندبونح و «هریکد هرق هلیسهطسا و هن وط

 .رولیکود هنن ریکد رهطآ قرهنالبوط هنغامربا جرم

 غاط رب هدنتهح قرش كرزخ رح ۱ ناّملاب
 - روک رب یعس هلمسا و هنن «بولوا ۰

 .رونلو هدنلحاس كل رف

 ۳ E ۱ یسهرزج هبش ناقلاب

 كنهریزج هبث كویب چ وا ندا لیکشت یبییونج یاپ وروآ
 یونح قرش كهعطقو «بولوا یسیقرش كاو یرب
 ندنرخاوا كناطسو نورق هعطق و .ردعقاو هدنتهح

 كنلودو بونلو هدنلا كنهيناّم هيلع تلود یرب
 ده وب ترابع ندنکااع یک ه دنس هعط ا وروآ

 ( 10۲01601210086 ) |J مورو یا یا وروا

 بسکیرلف رطضیپ (ریخاقج ۲ .یدیا یراعتم هلی رلعما
 ندنفیدلوا لماش یتتهح ره سا وب هلکعا اچ

 .ردشمالشاب هففلوا دای هلیمان یسهریزج هبش ناقلاب

 هبسش ناقلاب س . یسهحاسمو دودحو عقوم
 لامش نالوا لتصتم هبهرق ییعی هدنساسا یسهریزج

 زا رب هعفدنازوا یرعوطهبونج «بولوا شینک هدنفرط
 كحوکییا نانازوا ندنتهح یونح قو «ریشالراط

 سام ناه هنسهعطق ایسآ هلیسهطساو هر زج هبش

 هیاطلس هعلقو لوباتسا «قرهشانن هدهحرد ثكحهدا

 اهد هيا ندنتهج ییرغ بونج ؛لیکشت ییرازاغوب
 یزج اکوبو ینسهریزج هبش نانوپ ؛بونازوا هدايز
 لصاح یتسهریرج هبش هروم نالوا طورم هدنروص

 رب رکید هدنسهرآ هیاطاس هعلق هر | ناب وب .رویدیا

 قمراب هد كلوب «بودیا لصح یخد هریزج هبش
 هد و 6 ردتاو یسهررزح هبش راط حوا I رش

 یتسرع مس كنتهح لاعش . ردیسهرب رج هبش هردنسک

 تابراق ید یسیقرش مسقو هلرار هو طو ,واص
 .ردشلرآ هلیلابح لسلس

 «هلناتسراجمو ایزنسوآ الاش یسریزج هبش ناقلاب
 هل رک د هرف اقرش لا هسور ندنفرط

 هعلق «یریکد هرعم ًابونج هاب زاغ و لوپناتساو
 ابرغ «هلریکد قاو یربکد رهطآ «یزاغو هیاطلس

 طاح و دودحم . هلا ایحالادو هل ریکذ قینایردآ و ناوي

 | و اش ضرع ۷ ۳۰ ۸۱۳۰ ۳۰ ؛بولوآ

 لا ۱۳
 هدنسهرآ قرش لوط ۲ ۱ ۰

 عبرم ۵۷۸ ۷ یسهیعطس حاسم .رولوا دم

 . ردهزنم ولک

 یسهریزجهیش ناقلاا س . یرلغاط ءیسیعیبط لکش

 قاغاط یتہج برغ صوصلا یلعو هرزوا تیموع
 پلآ یرلغاط موملالع «بولوا رب رب یلەضراعو

 برع كندهطع هلساس و .ردطونم هنتسهلسلس

 رلعرف قاط رب ندنربپلآ الوب نالوا یلوق ییونح

 تبعشت هدنحا كن هی یص هلکس رهو هنس و «قرهلبربآ

 قلُساط یرلضعب روتسم هلرلنامروا یرلضعب و «راردنا

 «هرکصندکدت | لیکشت رلغاط قوحر قرهلوا قلایقو

 اهد و (راش) یرب «بولآ ینتروص هلسلس یکیا تیاهن
 كفلد وات رآ هب و-نح ندلامش هلیعما (سودنیب) هدیغاشآ

 یرلغاطهرومو ؛رولوا لخاد هبات وب كرد ندنحا

 یرکید ؛رونلوب طوبم اکوب ندنزاغوب تنروق ید
 هریکدءرق «قرهازوا یرغوط هقرش هلیم اتناقلاب هسدا

 اوس یربک د راهطا هلیما (بودر)و «رولوا دتم ردق

 . رو ر ويل اصهبعش ر بکس ندلوق حوا ییغ واط هنلح

 نالوا ندنرلغاط كوي كا كناب وروآ هقشب ندرلنوب
 هبش ناقلاب یرلکشا یون ید ت (طابرو)
 راس هاب راعافترا كرلغاط وب ] . رددناع هنتسهرپ رج

 [.هل روی تعجارم هنب رلصوصخحم مسا نوح رللاوحا
 تبنم تیافو رءهووا قوج رب هدنرلهرآ كرلغاط وب
 هللا ایاهور کوب كا كرلنوب .بوتلوب راریابو رلیدا و
 یسیداو هنوط ندا لیکشت ییمظعا مسق كن اتس راغلب

 ناقلابو طابراق هدنفرط کیا كیطع رہن و «بولوا

 ہک« لر ویدیا لیکشت لئام ےطس رب یرلکتا كن اساس
 کیا و «بولوا یرارب لزوکو تنم كا كنایند

 یسیجخکیا .رارونلوا اورالرارهن قوج رب نیا ندهلسلس
 CE E A یا ی

 مسوک یسجچوا .ردهووا رب رادلوصحو عساو
 EE AL NE و

 .رویلاق یرک ندنرارکید هدقل رادروصم یخد و
 زآ كنتبالو هنردا بوسلوا یسیداو جرم یسیحدرد

 كنات ویو قلدوات رآ .ردیواح ییرارپ زود و یهضراع
 راهووا رادلوصحم و تنم ضع ید هدنلحاوس

 ید یرهووا زوریس «همارد تسانم یک ینیدللوب

 هلیسلوا عفترم هسیا یسهووا هوصوق .ردنایاش هرکد

 .دنلوا هدافتسا لیخ :هساوا كج هنلشیا لوک ءرارب
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 كنبرلبارشو هلیئسافنو ترک كنم رهویم «یک ینج

 .ردرورشم ید دلیکدا زوک

 2 ر یرلوک دیر
 «بول وا ِِ ههنا تارا هروک هر رکد نالو 9۹+

 .ا رطا حر هیس

 3 نازایی « دیب سص « هنس ول عل تنل ان فص

 ام رک د هر ES ناتس راغلب «هوص وڏ

 لیکشت

 هریک د هر یس هطتسا و هل وط یر وص نوت و رژ ردا

 روک ود

 ینفرط یعاشآ كنسهضوح هنوط «بولوا عبات

 هب یرغوط ندبعوط ند هیقرش لحاوس
 یزیکد رلدطآ . رد زآ تب

 لیامور قرش ینعی) یک ارت رارب نالوا عبات هنس هاب ام

 تبح كناتو و ایلاست «اییونکام هلا ( ییالو هب رداو

 رو كوي ییا هلام و .بولوا ترابع
 یر كرهضوح كوي .ردعماج یهضوح كح وک حاق

 عج ییروص تاک او نوش ۳9 رد س هطوح جرم

 12 005 ام هک هر دن و راد را و یسیهکیا ندا

 یروص ناکود هریک ده رق

 ل E هيدر

 هک و و : ردهداج ینیراوص و ا

 ات شبا کا رک شم مسا وص هر هدنس رآ كي

 یاو ناوک كابلات .رارول وا تضم ءریکدت نوک الم
 كند ام و هما سج یبهضوح مسوڪ ندیا عج

 نتيا ندهرومو ناتو «بولوا یسهضوح یجج وا
 را ردکح وک ردققح هيم هنا وا دع رادضوح هسیا 1/۳

 ندناب وب سشیرب «ندهروم یرب هنر دن ام یرک د ناتو

 اتسطتم رپ ج وا نیا نده ات و دودح ید یرو

 دا رهضوح میان قدر یو د ییاردآ روا

 مسق كفل دارا .بولوا یسهضوح نرد یسهجلشاب

 كيو .

 .رونلو یرلهضوح (لوود) و ( هسو و ) هدنن وح

 روشل وا جی هب هض وح 4 یراوص ن:طعإ

 (دشنران) «بوا وا عبا دن هلام وب و ید یسهطخ كسره

 راوی لیکشت ییسهضوح

 ای الا یربن هوس لا تنسهر حب هبش ناشلا

 دا كن و بول وا یعامرا (هن وط)

 كنهنس وب ید یربت (هواص) نالوا ندنرلعبا كوي

 ( هتنیرد )و (هنسون) و ؛رویک ندنسهیلاش دودح
 هب یع وط ندب ع وط

 یرکویب كا

 ناک ندایزتوآو

 .ردندن رلعیات كنون ید یرارپن
 دل رارم نالوا بصنم ندغاص ه هنوط

 «(رکسیا) کهدناتسرراغلب هللا (هواروم) یکهدهبسص

 ی هدقالفا 1 ی هل )رم نیک قد

 ءندب زا رج )هلا (ترس) یکهدنادش و (هتلوا)

۱۳۲ 

 e زا قیس یرزکذ یرلهاشاب لرلقامربا رکید

 دمو و د 6 مس وک «رادراو وصءرق

erكن هن وط بول وا زا كم و را  

 دا ییدغلوا تاسحب راقلف اطب نالوا هد:نفا رطا

 ا «یرخ وا ءهرد وقسا نالوا عقاو هدقلد وا ررآ

 ندنلوک زورمتس هل لوک هوورنسوا فیاپ «هرسک

 را
 هحاوه ین رخ هيس ناقلاا س. یساوهو ملقا

 لامش یر «بوای هنلوا مسش هب کیا هرزوا تیموع

 قیحا هنبریثأت كنساوه ایربیسو هشراکزور قرش
 تكنکارتو تندیس ا ایام هک رد رارب نالوا
 قاعص لیخ نزا هدررب و .ردرابع ندنسیقرش مق

 یرکیدممق .ردر وم كب قو وص ید نیشیق «بولوا
 رارب نالوا ظوفحم هلرلغاط ندراک زور روڪ ذ٠

 كنضاراو هعاقن را رییجا ساب یساوه كرلنوب د

 كسکوب بولوا مبات هنسلوا رظا هبونج ایو لامش

 باغ قاصص هدنراسفرط

 ناه 2 راغاط .ردلدعم اوش هرزوآ ثیموع «هدهسا
 قعلاو قو وص هدنرااحم

 هدنرارب و ؛بولوا روتسم هلراق نیشیق یسهلج

 لحاوسصوصخاییعو ؛ زامروط قوح هدهسراغای راق
 قوجآ و عفنرم . زاعاب راقالصا هدن رک |كنهب غ وه ونح

 ك رللوک و رار ضعب «هدهسیا مالغاص اوه هد رام
 «بودا لکشت رلقلقاطب قاطرپ هدلحاوسو هدنرارانک

 «ندنفب دلواشمافلوا ته ید هن رادیفصت و رم طت ما

 هک رود .ردقوح ید یرر لاو ادف و یدعیص

 زدن رپ اوه ربغآ كا ثس هربرح بش ناقل بیس هطخ

 ناقلاب س. یتورث عیانمو تاناوبحو تالوصحم
 هعونتم تایوبح ینالوصحم هل اپ كنس هرب زج هبش

 ناشسراغلب و ایامور «بولوا یاد صوصا لعو

 قوما .راقیح راخذ یلیخ ندنسهووا كيالس ها

 لتیلک لالو صح لتس هدهرانص ضعب نکا "لاک و

 «لاشروب «نوشز .ردراو ید یلوصح نول و

 قلد ؤا را هجاشاب ینالوصحم یک ریحاو مداب نویل

 ۱۱۱ ا هوصوق :ردصووصخ ها ویو
 .رولوا لصاح یرلالسعا كرلءهویم یک كىرا «دوم رآ

 . -ریلیپاب رلبارش لزوک ضعب «بواوا قوح ید رلغاب

 ۳۶ لزوک دا او یاشللاچ هسلاعا هلتیلک هد

 ا (س وتشفا) یم د «تیالس

E a a كن aw زا 



 ی
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 را ربغیصو ۳ روس تا اویس 3

 كىنا كنی رز وی وق نلیئد قحریویق «بولوا یداعو

 نفت iD سا تک یک ی a کم نو تک صد اپ

 34 یک

 ید كرالو « یک فید هلوا تفد كب اس ر

 . رویمدنل وا ۱ ۱

 راسو ریغیص «یکب «نوبوق «بولوا قوچ كي راعرم "
 ها ریغ_ص

 هدناتسرص و ناتس رافلب . ردابقیرلیغابب «هدهسالزوک

 هنروایرلکح و كیا هارلب را .ردیلتیک یدرازوموط

 كراو لاب رادقم رر هدنرافرط ضعب «بپول وا هدلاح

 ندناناویس یک یفایو یرد «غاب هداس ,رولیرافیچ
 .ردندنناچا رخا هجاساب كنوریرح هبش تالوصحم نانلآ

 دنلوب ران دعم فلتحم هدن رلفرط ضعب كن هریزح هبش

 هدنکح را یرلنانلوا جارخا هددسا یورف ی

 ا فشکر هلیقال هدیابوب «بوڏوآ

 ناقلا س .یرلبهذمو ناسلو تیسنح «یسلاها

 3 یک 002 یسلاها كنسەرزح دیس

 2 ِ ر رشنم 1 هح ب وا هدن هد

 قرش و ناتسراغلب ) هینامم كلام ۸

 ( ردلخاد هدییا مور

 ایامور E و

 هی رص 9 ۷

 ناتو ۱,۹۷۵ ۰
PFO ‘°غاط هرق  

۹ 

 یآ جو برف یی ا و . زر دنلکت

 ۰ : ردهرزوا ۱

Noss enهرز وا قوا لخاد هدناتس راغلب ) گر  
 ( هدهناغع كلا

FG «۰(اذک ) قاموپ و راغلب  

 (هدقلدوان رآو ای ودک امو ایئامور) نامور ا ا

 هي رص و هسامع كلام) قانشوو ییبرص ۳۳۸ هه

 (هدغاط هرقو
os(هدنان وی و هیناعع كلام ) مود ۳۲۳۲۰۰  

 (هدنان ویو هدق)دّوان رآ ) دّوان رآ ۲ ۰ ۰ ۰

fos oon(یدوهی ییعی) لویایسا  

 ` ەلاکىچ 10٠۰

 ییهرا ۱
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 : راریلب هنل وا میس هرزوا ی آ دحو ېد هيه ذم

 ناموپ «قانشوب «دژانرا كرت) O ۳۲۰۰م
 (هراسو

 «لب رص «راغلب مور ) سقودوت روا ۱ و

 (هراسو دژانر 1

 ا «قانشوب ؛یژانرآ ) ثيلوتف ۹
 (هر او راغلب) ناتسد و رب 6۰

۱۳۱۳ 1 
 یبهرا

 یدوب

 چ

 بس ناقلاب «هرزوا ی 2 دلش را ۲ ندلودح ییاو

 توس لوا هدرلن امور توک ا ریعساح و لس ه رب رج

 تلود 5 دح ربا و ه دنف رط هوا كەن وط رلز وب و

 .هربتک للخ هب هن زا وم یرلت راک | «ندن راقدنل و هدنتتیه

 ییزح كب رلنامور نانلوب هددیرصو ناتسراغلپ .نم
 نالو هدن رلف رط قلدوا راو اب ودک ام E یرلقدل وا

 بوسم هنتتسح والسا . ردرللک د ل ر در وا

 برق هن وله ۷ رله وا تاتسح د دلو

 یک رلن و 4 هد هس را رل هنا رو ییرتکا «بولوا

 مسقنه هنيه جاق 0 هح هیلم تا کو هع ا

 قوجرب نالوا قفتمریغ هایرلیدنک هدنرلګا «بولوا
 .روينلو راکیل وتفو (رلقاموب و رلقانش و یع) رانالسم

 هدناتس راغلب و هناعک كل اع ربارب غو هدتیلقا رلم ور

 اع ندنسل ها هیصق و روش رکاب نابه یرالن انل و

 سدعمه 0 هدر هسا هدتیلقا نر . رارد ر

 قفثم هددیلم تایسح هلا السا اقا ی نایل وا

 تح هلی هد ا هظفاحص یه زاوم «ندن رتقدنل و دل شم و

 هح را دقم رادان رآ م رار وینل و هد رادتا و توق 3

 كنب رلنطو و هاب رلتعاح و تراسح ییی رلتیلقا نالوا

 ندهن زاوم ید رلن و «كرهدیا لاکا هلیسهیعیمط تن اتم

 . )شود
 نانلو نک اس ه دم ه رب رح هیس ناقلاب هل و 9

 رن و .بولل و هیعیبط هن زاوم هد هفت ماوقا

 یراق رش «ند رلق دل و هدنروص طاتحم هد رال کا

 اصاو قافتا رب او یرهرادا رشم «بولوا لاحم
 ند ورع وط كب هرادا و و یرلفل و 3 مات

 یس و SE هص وصخ اح رز هب وع وط

 یسلاها ر دن ره هک. وح ردم ]لا

 229 را هيس ناقل اب هد هسر وین و عا هراتیسدح و

70 
۳ ۰ 

 نالوا دادعت هج هت راناسل

 نادا فاتح

 1 د وح وک هاب رابتعا یسهیفا رغح و

 ۸ اه

 ملکتم لیا

 قوح زآ صوص u ۳ ره

 ناتسل ثنسهرب زح دن اس ناقل اب

 رب سرا 9

 بول وا

 ۰ رد راو |



1 
 كن ون هدلاح ینیدلنارآ تا كحل 2 ىسيەو#

 A ا

 نکلا كن ءرب رح 2. تس ران الوا 1 هل اسل

 ند راقدنل وب قینغاط هنف رط ره « بویل وا سود

 2 9 نم ییدا و گو ید :ردا لب هاد دا وا ی

 هنو رط رب

 یتفص

 كرلنابلوا بوسنم هنتیسنج كرت «ندنفیدلوا زاح
 یک" ر ناسا یر ند رق شد ترد ناسا وو

 نم رب ریو ؛ردرلشمشیلآ هیلکت هدناسل و ید یژنک |

 ملکت هدنسهرا یشک ییا سنا فتح نایب یاس

 «لصالا . ردق و هطساو هقش ندناسل و نوحا

 ناقل هحکرت « هدهسیا راویاسل یدنک كموق ره

 . ردیسیم وع ناسل كماوقا یکهدنسهرب زح هبش

 یمهریزج هبش ناقلاپ هدلاح یکیدمش س . ینایسقت
 هب یضوط ندب ش وط "۱: ریلی هنلوايسقن هعون ج وا
 : ار تاشو مدت a ك a لوک
 .راشم تلود بونل وا هرادا هلا هرادا تی رات ۲

 هدنتلآ هیبنجا هرادا اتقوم هلرارب نالوا حبات هبالا

 كليا .هلقتسم تاموکح "۳ : هینافع كلاع نانل و

 كلام یعون یکیا

 ند عوط .رارودا لیکشت یبظعا مسق كن هرب رح

 کارت رارپ نانلوت هدنئل ایام "هرادا هب ی غ وط

 ا ودکام هلیسد« دق هطخ

 هلا بول وا د و دعم نددسامع

 ترا ندقلدوانرآو

 هرد وقشا ءزسانم هوصوق «كينالس «هنردا «بولوا

 ردعقنم هتیالو ۷ هلل راسا لیا مور قرشو هيا
 زایتما . ردیواح ید یغلفرصتم لقتسم هجرس و

 یناونع كلن رپ رب نانلوا هرادا هللا هرات هراداو

 هدنتلآ هیبنجا "هرادا ًاتقوم ردناتسراغلب نالوا راح

 هک ؛ردیسهمطق كسره و هنو ید رب نانلوب

 هزادا فوم ندیدفرط ود ناتسراجو اسوأ

 هیرص هایاهور ید هلقتسم تاموکح .ردهدقفلوا

 . ردنرابع ندنکلسنرپ غاط هرق هاب راقللارق نانو و

 2 هل روی تعحارم هنعسا كني رهم ندرلن و ]

 مسقن وب «هچاک هنسهییبطو هیفارغج نایسقت

 هد عدق ۸هنمزا بودا تفل هروک هنامزو تقو

 وا تا تم منی هب 4طح او تدل ۳ یآ و

 5 ید ر ول

 (نانو) ایچایغ ۹
 (قهج هلاخر و رهشیکی) ایلاس ۴

 (قهج هینار ریپا م

۱۳۹ 1 
 «فاسره «غاط هرظ هلیفرط یراقوب كغلدوانرآ ) ایریلیا 4

 (هنسوب
 (یراتهج رتسانمو كيالس) اینودک ام
 (یرلتهج هوصوقو بوکسا) اینادراد
 (قهج ناتسراغلبو هیبرص) ایسیم
 (یرلفرط ناتسراجمو ایامور) ایچاد

 قرشو یرلراوجو تدامسرد هلیتیالو هنردا ) یکارت
 (یییا مود

 ۔اغلبو (اینونا) ًاضعب هنیرلنهج بوکساو رتسانم
 .اصو .یدراربد ید (ايتاغ) هنفرط قرش كناتسر

 كحجوک ماطر هل رلعما فلتحم یرثک | درلنکلم نالي

 هراهطخ

 رلمسا وب اذهعم «بوشیکد یخ د تايسقت «هحک دشکد

 ا ےک ا ۵

 یس هیس ایس لاوحا كنهرب زح هب ,یدنا

 ید نوک وب یرلضعب و ؛ردشغل وا هظفاخ تفو لمح

 یم ا یسا ناو .ردەدقلناللوق ندنفرط نویفارغح

 یرلیما (ایادراد)و (ای ریلیا) «( ربیا) «بودیا هلنذاح

 هلیس واح مش كناپ ریلیاو شش وا عفر ندايفارغج یی

 كنا ریلی «یک ییدلریو یا قلدوارآ هربیاو ای اد راد

 هل رسا عاط هرقو كسره .هنسو ید یسیلاعت مسق

 ید یرلهسا (ایحاد)و (ایسیم) .ردشمالشاب هغغل وا دای

 رش مسقو هی رص هنساب يغ مسق كي ایسیم «بولید و وا

 ۳ لاو هک :ردشلرب و یال ناتسراغلب هتسیق

 ؛ردشلوا لصاح هلتتسن هنماوقا والسا ن

 لامس قہش «قالفا رزق یوئح تو ید كن ايحاد

 (اینامور)و (نیتکلم) ًاکرعشم هنسیکیاو نادغب هنمسق
 دع هدنجراخ كنسهریزج هبش ناقلو یک ییدلید

 لام بغ نانل و هدنس هب وا كتسهلسلس تاب راقو نانل وا

 ی رلبسا ناتسراجو(لد راینعب) ایا واسنارت ید هنمسق

 ار و بوک اه هم
 شقلوا ماود هنب رلاعتسا ند فرط نویف

 شل رپ بولک

 . ردشریو
 «هدهسا

 لوح ۲ ۱ یدتسلمر نال هیافع تلود

 یعسا (یلیا مور) اکرتشم هیهطخ حوا وب .بولوا
 هش نوت ردق ه ره سا وب هکنوح ؛ردشلرو

 ح واوب لیا مور لصا «هدهسرونلوا قالطا هبءریزج

 . ریلنید هب هطح

 قوج رب هلیرپش 4 رب رکید یلتیها هج رظن ةطقن
 5 یر شاب هک رد راو ید یرادیص لزوک

 : رووا ناب ریز هحو رارپ ب سوفت یراقدلوا

aA COT AN 

O 
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 لا ب ۱۳۵ لا ب

 )ج د) ج ل کل ۵ :شلیاب و ا o وتساتم ۳٥ شرکب 1 ° اد) هدنشمح لاعش نکلایو ؛شلیلپ هنا كنهعساو | تدکا ° هردولقشا ۳: ۰۰۰. | لو داف

 ۳ ی ۲ های ۳ ثيئالس ۰ (جاد) وب .یدیشعل رب موق رب ر کید فوررعم هلیمسا هنراو ۶ دارغلب ۴۵ ۶ ناب
 «بولواظ وحل ینیدلوا ندهینایرآ ماوقا یخد كنموق | رهشیکی ۱ هبلق ۳ ۰ صالغ ۰

 لدنموو نامل نالوا (جاد) ك هدناسل و 1 ۳. لیئاربا ۳۸۰ هتردا ۰ EE 4 5 دود هریپ ۱ هنسوب یا رس۳۰ ۰ "هلن ۲ ۳ ۰

 هنوطا ید درلتکسا . ردلقخ یلوا شغل و ترابع هیفوص ۲ قجهور ۰ نیدددب ۰

 ۔ابح Al ناقلاب یعب هب کارت هدتاور رب و هنلحاس ات هبس ناقلاب EE یراح و عیانصو ف راعم

 دلوصوب قح آ ؛بولوا یرک كي زونه یفراعم هدنس
 تاموکح راس لرکو هلع تلود رک هدرلنامز

 هفراعم مش هلربشکت كرلبتکم ندتفرط هريغص

 یرلهرادا لوصاو یعاوا دل رلبتکم .ردهد قلشیلاچ

 هدنرب ره كناموکسح ندیا بیکرب ییهریزج هش وب
 یراصوصم سا ءرزکذم تاموکح «ندنفردلوا ا
 -وع هدقحاروش . ردکحهل ریو تالیصقت هدنسهرص

 هبش ناقلاب هک « زریلیهید ینوش زکلای هرزوا تیم
 قحمآ یلاها دارفا نلیب قمزا بو وقوا هدنسهریزج

 .راردهدشتسن نوا هدزو "

 نایاشهرکذ «بولواشمامهلورلیا ردقوا یخدعیانص
 يدق زرط و هللا لا قحآ .ردهدنکح قوب رهقیرباف
 یک لوچ «ملک یفواخ ءزب «قایش ءابع هل رله اکتسد

 هک رول وا لاعا راسو بار وا ۰
 نايتس . ریلی ای ندنفرط رانی داق حلب هد رلن ون

 ریمد ‹رىقاب ۰ ردق وح جد یرل ه اخ عاد هاسواکو

 .رونلوا لاعا خد هیلساو یناوآ عاونا ندحوو

 4 تسح نا كننالوصحم و هیحاصتفا كنعق وم

 هنوط «كينالس لوبناتسا ءبولوا تلشیا كب یتراجم

 زتسانمو هنرداو را هبصقو رېش نالوا بيرق هنب هتم
 .ارحا . ردندراهاکت راج كوي رارهش لخاد ضب یک

 یردو تاناویح هلا هیضرا تالوصحم هعلشاب یناچ
 یوبفهلیئال وبه و هعتما ابو روا یالاخدا و ندرلرڈ یک

 .ردن رابع ندداوم یک رکش ق

 یایسآ تندیابرآ مارتا یه

 كنا وروآ نوتب «لوا ندن رلترجه هيا ور وآ ندیطسو
 ةیلصا لاها ید كنسهرب زج هبش ناقلاب یک ینیدلوا

 لوا ندنواو ؛ردلوبع ینیدلوا شفلوب راک یسهید#

 ییایوروآ نوش كننافوط زوب رب نتيا ندیلاعت بطق
 د یوا شماقارب رثا ندهمدق يلاها بوصاب

 ترحاپم هایوروآ ندیطسو یایسآ لوا كا . ردلقگ
 روش وا دا ليما (جمالپ) هک.موقرب ندماوقا ندا
 تکلع و «كردا ذاحما نطو ینسهریزح هبش ناقلا

 او شقآ برش لە

 1 وفا یرلکدتا دای هلیسیموع ےس ا (تیکسا) كنيمدقتم

 یندراوالسا هسفو ET هنارو ماوقا كم

 .ردشمهنهدا ققحع زونه یرلقدلوا شفلو ترابع

 ىٰلعو
 كلا نالوا مولعم كنسي عو ییونح مسق ص وصلا

 هل-تعارز هدفرط و لوا لا بولوا یسیلاها یکسا
 نا راس ع ونرب هلرلشاط میسج و ندا لاغتشا

 اس هرب نح هیس نابالاب رلع-زلب 4 کا ره

 هللا هي امس مالع راسو هنارایس یرلبهذم ۰ ردرلت وب

 هدب ونعم لاوحا ضعب یرلکد ریدتیا مدجتو هرلیرپ ونج
 یرداقتعاوب نالوا هداسو اق .یدا ترابعندقع انا

 «قردشلوا نییزب و عیس ول ن ندنفرط رلیابو هدع

 .ردشم ا دل وب ەي و رمطاسا

 ه دنعسا (ناه) ندهیای رآ ما وقا دن هرکص تدم رب

 دارواو ؛شقیا طبض ینلحاوس كنانوب .بولک موقر
 رب «یرنلوا جرم هلرلن وب یقاط رب كراج الپ نانلوب
 .امو ایریلیا یرغوط هلاش هدعب و هرلغاط ید یماط

 هبشس ایلاتا ید یررادقم رو : ؛ شک هان ودک

 هدعیو هل رلتله رانالاق هدنانوپ . یدرلشمک هتسهریزج
 «قردشی راق هل رار ج اسم ماطر ناک ندرصعو هکینف

 یخ درانک هایلاتیا یک یرلکدتا لیکشت ییموق ناتو

 یرلنینال قرهشیراق هلماوفا ضعب یرلقدلوب هداروا
 راس كنسه ریزج هبش ناقلاب «هدلاح یرظدتبا دیا وت
 یرلنالاق هدبکارتو ای و دکام «ایریلیا یی هد رفرط
 قرش لاش رات و .یدرلشغا هظفاحم یی رلیلصا لاح

 یف لاشو هلرتکساو زلجاد نالوا رکذ ندنف رط
 ردنا دو رعحه هل ل(تلک ) ید ندنتمح

 یرکدشا قرتو ندمت لصن ۳ وم تن را توت
 اوس رکید ثنسهربزج هبش ناقلاب رلنوب . ردمولعم
 یدهسدراشعا ادب ناکلیسم قاط 5 ید هدنلح

 هسا یاوقا خجمالپ .یدرلشمامهلیقوص هرلفرط جا
 «رو لوا هرادا هلیبق هلیبق «بولاق هدنرلایلصا لاح
 لاح رب كرهسیعا طالتخا الصا هللا هراس ماوقاو



 لب
 هنمات تلود هدایودکام رکلای .یدرراشای هدتیود

 یلتوسق ینوب بیلف ؛بودیا لکشت تموکح رب قعس
 رب كوب ردنکسا لفواو ؛شعوق هننروص تلود رب

 هرو ر یناحوتف لردنکسا یش . یدیشمل واریکن امج

 قوحر هرکص ندننافو e و بوک ۵

 ماطر هدملاع راطقاو«شلوا لئات هل ود رایلایت ودک ام

 این ودک امهدهس راشق اسیسأت یراهلالس را دکح
 هدای ریلیا و ربا هدرلهص وا .یدیشمهعا هدافتسارپ

 ندوب

 .یدیشغعا لکشت رلتل ود كج وک ضع! جد

 ردقەتقو وا شک هرلیلام ور قبو كالرەکن ا

 شغا هظفاحص یی رالرلقتسا

 ناقلاب نو «كر هیمهدیا تم و 5 هنن رلح الس ك رل و

 ید یاوقا مچ رب نال وا

 «هدهبسا نشو هنآ یک كنامور یسهربزح هبّس

 تكنساس و ر یر هلیبف من «بویم وا مار نوتى رل الب

 تاغا E هسا رلحاد .رلیدنا هددسهرادا تح

 (نایارب) هنبرپ كرلن واو «شلوا ناشی رپو وم كرءهریو
 .یدیشغا ناکسا کلم «بورتک زر ندامور

 هدننام زیسه رادا كرليلام 5 .رارددافحا كنب رار امم

 دا رفا قوح ر ندرلیاب و نالوا عبا هرلن وا هل رلنب ال

 هریزح هبشناقلاب هلرلهلیس و راسو هل راحت فلت ر ومام

 كنغلروطاربءا امور .یدیشلف وص هنفرط ره كاتس

 ارم | قرش حب طالب ید رب رح یاس ناسا و رزیسق

 یان ایتس رخ هد را هرس وا «بوشود هنر هصح یل ر وط

 الشاب هکعا ذوس هنف رط ره كەر زح هبس جد ییید

 موعش لد ورشو نرل امش هداطرو نو رف . یدیشمه

 لاا جد ی٥ رب رح EE و دمسح و ماوقا ندا

 ۳9 كم هرب رح 3 ران وه ص وصلا لع «بودا

 «بواک روال سا قاعتم . رد رلش | رایئسا یی رلذ رط

 یراک دن اطیض EE E لامش كنه رب زج بش

 كران وه «قرالباب جد یرع واح ۳ بوح یک

 ندهب رانات ماوقاو « شمش راق هل را را

 :لنک ار . رد رتشم رب دشال والسا

 راه »الر نان)

 ب ولاق هد | یذ و و مکح كەل وسم ماوقا 3

 جد یرلذاط ر و شا با ینررلتیسح و نا

 «ك ر هلک هنب رلغاط یلدوان راینعی رعیاو ای ریلبایغاشنآ

 راس اه اتو كا رار a رل_سزعج# هدر وا

 رد رلشع | هظداحم

 نال وا یدا اح

 ی e نالوا

 وب هدنتمج قرشو بونج كناپودک امو

 یدر ۱۳ سا و

NA 

 5 ۲ راعلبو برید «هبا هدافتسا ل دنفعض كنغل ر وطاربعا |

 یهریزج هبش نوت ناه «كرەدىا لیکشت ۳ او

 .هبلغ كرلیلامور رلیلنا وب ین هلن هنن راتیفت ات تب

 جد یراناسل «پودا اف 2 رلت# دم یرب  لایتس

 نیک و یو درو و شعشالابق
  دع دارم هلیظف « كرشم » یی «ینات وب» ه رکص

 . هکقا ت یلامور یعی (مور) ییرایدنک كردا

 ۴  هنیلآ یفح لروالتسا یتد نانو .یدرشنالشاب

 5 یر اف اتم ا ااو ترمرک
 -رلشعش راق هلا هراس ماوقا هدحرد كح هیمهدیا اعدا

 هلامز رورم یراروطاریعا قرش ق آ . ید

 هد رودص رب طلعو ابد تقو وا .بوشالمور

 «ندن راقد وا شا لوبف یناسل هج ور نلینلب وس

 ۱ «شافوص هنفرط ره كنءریرج هبش هلتوقو رلدور
 . هدرتفووانکل .یدرلش ا ادب ذوُش ردق هبهح رد ر و

 ۱ یل ندنکی دتا هبلغ هنن رکف تیسح یرکف ند

 ۱ ایمان نه یک فر ا نالوا نایئس رخ
 دیس ندو و تیم ا یارهتلوا طلح و
 و راغلبو برص .یدرلشاوا قلخ ر لهاجو بصعتم

  هینرطتطسق.هرکص ندقدلوا لئاز یرلتوق كنم رلتل ود

 . دادرنسا ینیرافرط کا كنه ر زج هبش ین روطاریعا

 هد رلفرط تک | «بول وا یرابتعا یک > هددسیدشعا

 قوج رب هدنرلتهج نانویو قلدوارآ صوصخلا لعو
 .وهج هونحو كدنوو ؛شثقیا لکشت هربغص تاموکح

 كتبا یتحو « یرهلکساو لحاس قوح رب یرلتبر
 . یدراشعا طیض یخدییهطاغ هدنحوا ینو رب

 .دشوک رب نالوا بیرق كن هليا مور كنيل وطا آ

 نامز 1 دالشاب هک ا س

 1 ماظع نیطالس ۳ داغ ول یسهرتزح هبس ناقلاب

  كنب زاغ ناخروا ناطلس- نالوا ینیهکیا كن هیناقع

 | قرالوا ةعفد تاليا هدنس رعه جرات ۷۵٩ هدننامز

 ات منا هیلع "تل ده دس ۳ بر مر ی رس

 یرلتیضح اشاب ناهاس یدنج را دنزرف كلا راشم هادا

 . قیررب تاحوتف «بوصا قایآ هنس هر رج هیس ناقلا

 هدنتنطاس رخاوا كن زاغ راکدنوادخ «هلکشا بیقعت

 ره ناه تنهعساو هعطق وب هدنفرظ هنس ۲ ییعب

 هم هوتصوفو «شمک هكا هاش ءرادا فرط

 ناطلس مرب دلی . یدیشمرب و ماتخ هنتل ود برص یسارک

  قوحر ثنسهرب زح ی

 ناطاس یلحو هدننامز ترف «قرونل وا طض یرارب

 ناقلاب یدهدن رود ناخ دن زاب



E:لا ب ۳  

 دهسا شمامهنلوا ماود هناحوتف «هد درود ناخ دم

 هبش هد راتطاس نامز كرار نیا دا 6
 هد هعطق ون و «دادزنساو طض یرارب قوحرب كنهریزج "

 .رشفوا دیش ها تم و

 هدنح را ۸٩۷ یرلترضح ینا ناخ دمع ناطلسس

 .ریو ماتخ هنفلروطاریها مور كردیا متف یلوبناتسا "

 الیتسا ید ینادغبو قالفاو ینلدوانرآ «ربارب هلکم

 دیش هلهح و وب هک. ردشعا طیض یی ری زج هیشنوتس هلک ا

 . ردشفلوا ل هتسا 2 اب رقن یحنف امت كن هرب رج

 هعطق اب ور وا هدننامز ناخ نایلس ناطلس یی وناق ه دعد

 حسوب لیح هیناعع اع

 | مسق ها ناسراو ) ایاولسنارپ

 ی )وا «بودا كلام هدنس

 مظعا
 ی

 یراحالس لناشعو « شم هبهیاع

 تفو قوح رارب و «هده سيا شعایط هروس هنایو

 ء۶ "ءرادا ید

 . ردح و هدنلا تاغ تلود ماعو ایداقم هنس ۰

 ندهنوا عاط هرق هلا (نادغبو قالفا ینعی) اینامور
 هرادا هلیاونع (قلهدوووو) و هلا زایتما ضعب یرب

 هدنګرا ۱۲ ۵ ءیک ینیدلوا شف و هدقلوا

 لالقتسا هنا وب A ربو «زایتما ید ه هی رص

 نس4 زاغ ]ەي تس وز ۰۸۲۹ وار
 هرقو هیرص «ایامور یسهدهاعم نیل رب ندا بیقعت

 لیا مور قرشو زایتما ها تس راغب «لالقتسا هغاط

 یکسرهو هنسوو ؟شمرو هرادا تیراتحع هنتالو

 هدهاعم وب .ردشقا عیدوت هنسهرادا كنابرتسوآ اقوم

 خد هبایامور یک ییدتیا عیسو یعاطهرقو هییرص

 هګ رود لیاقم هنسهحراب ایاراسب ینیدلآ كنهیسور

 .ردشریو ییایلاست هادوو «یتسهطخ

 وا لوک كحوک ر هد راوح لوک قلاب

 ند رلکتا لام كنغاط یا . ردق وح ینلاب , بول

 هلمما و ید هدنلخاد یدودح هیسورو هدنغاط كنيس

 مرا (سارآ ) یهایم هلصد ب ول وا لوک كحوک رب

 ار ولت و دی

 كا

 كنل وک رفت هد الو بلح

 هدنفایس روز ریش كنتالو لوم ۱

 بول وا هیحا رپ عبا دنساض3 (زداور) ۱

 یه رق 21 ۰ و عقاو هدد دق رش بوذح كياص که

 , ردعماج

 لا ب ۱۳۷

  ) (Bûle)لزاب هحالآو  ( Basel)رج وسا ۵

 حد ری نالوا یانمش هد
 | هاب

 «هدننهح ی رع لامش كنه رحش وسا بول وا رهش ر یکم

 تیروهج ی

 هدن رق ید و دح ندای ها ساسشلاو من یانگ ییا تار

 ندنراررش لزوک كاو كوي كلا تك ه رحم وسا . ردعقاو

 هلغفل وب د لفاصتلا هطن كل و رامد جاق ر

٤ Nee :عیصح یسلاها 4  

 «ییوئفلا راد «یس هينا لزوک راسو اک رب

 كنب رو یرادش رباف همصاتو را د8 كیا ینا

 یس رب وک تباشعا رب هد-:) وط ه زد E هدن رزوا

 راط هرز وا هم دق لوصا یرلثاق وس : رد راو

 راد راک تیاق هد دسا لقیسالوط و

 | هل
 یرکیدو لند رهش یر ۳ «بول وا یر کک

 هرګ وسا (Canton de Bûle) ئ: ا

Eاو ۱ ندا تک ییس هقفتم  

 مش هت روهج ییا «هرزوا قاوا ث رابء ندن اق

 ارش «رولوس 0 دن رب ا هیح اد و ا

 هلیفلهقود وب نداب ید ًالامش ر ا ایووغرآ
 6۵۷ ییهیعطس ةهحاسم .ردطاعو دود هلساسل او

 هک «ردیسشک ۱۲ ۲۷۲ یسیلاهاو هرتمولیک عبرم
 هنر وهج یر راوح هل رهن ی ۱ ۷۱ ك رلت وب

 یرثکا .راردعبات هننروهج تاقحم ی ۲ ۲۷۱و

 كنیلاها .راردیلکتم هلناسل زسنارف یراضعیو «نالآ
 رب «بولوا كيلوتق یروصقو ناتستورپ یمظعا مق

 یزکرم كاتيروهج تاقحم .ردیدویی هدیرادسقم
 -وا یدهضراع و قلغاط یسیضارا .ردیسهبصق (لاتسیل)

 یغامرب نیر .ردا زارا هرظنمر فیطل تیاغ «بول

 ندنسارجم رب و بودا نایرج هدنسهیلاعش تهج
 كنسهللس (اروح) نالوا هدنبهب وح د ودح كنهیحات

 .ردنا عاش را تشک هح رد هحرد یضارا «لددننمص

 نامش لح تیک و كأ

 .اوه .بولوا ظوفحم هل رلغاط ندنراراک زور بونح و

 . ردهدنعاشس را ه ربع ۱ ۷۳ ۵ *

 ی ع و ره یسیضا را .ردمالغاص تاغو لدعم

 یرلاعمو یرلنامروا بول وا یلشیر ولا دب ال و_صحم

 شوب «بولوا قوچ ید یسرثم راجثا .ردقوج
 (مچا وخ را) .ردقو یر شی راق رب چه شم هفاشیاو

 :یاچ كحوک جاف ریو رېن يا هل رلمسا (هسربپ )و
 یناناویح .رارولیکود ه(نیر) «كرهدیا قس یتسیضارا
 نویوذ قوح ریو یریغرص ۰ بول وا قوح

۷۷ 



 ل
 «سعره < یچلآ . ردروپشم یرینیپو عاب ءهلغلوا یرلیک و
 هدن رهش هلاب . ردق وح 1 O یو رک
 قوح رب ید هدن رلف رط س كني هیحات هق شد نداراکا

 «نایتفس I و زدقواف
 یتراح اوا لاعا هریاسو دغاک دوا یارحا

 7 لخت ا كب

 ه دنس د الړم را ۱۰۰۱ تولوا رابتعا یس ر

 هل رابتعا یلاها ترک .ردشملوا لخاد د هقفتم تئیه

 نوا تن ریهاج هرګ وسا هیح ات ر

Eا یی روهج نالوا ترابع ند رهش  

 یاد سلجمرب تر نداضعا AL هللا ردم ۲ و یو

 سلم كن روهج ته رو وا هرادا هلینف رعم

 ارت ا نداضعا ۵ ی سلحم و 1٥ یسیم و۶

 e (Bali) یاب

 ندهواج و ۳ ی E هدر

 رد را هل رازاغ و (قوبمول) د ندقوبمول «(كا)

 ۱۳ ۲ و نو نصر ۲ ها ۸
 ام بول وا عقاو رب لوط ۱ ۱۳ 1 :

 ثترابع ندهرتمولیک عبرم ۵۸ 0 نکلا یسهیعطس هر

Vs“ ooیسیل اها  

 «بول واهدن رلدبد هد و و امها رب یبطعا

 بول وا نوکسم كب هد ها

 مسق هک «ردراو

 و رلیسوجم ا ا كمالسا لها طا راس

 لدضراعو قاغاط هردو لشخا اعلا هب هطآ

 هددنس ج رپ بول وا ر

 ll, O تال وصح دود د ییا

 كنغاط (غن وغآ) نالوا ىلع كسكوب كلا

 داوصحم و ت تاته تیاغ «هددسا

 ا
 .ردقوح ید یرل روم . ردراو یعافن را هزم ۱

 ۰ رد رو سم هل رلن ام ر وا یرنک | كن رلغاط

 | یاب
 . یدیآیبح اص راع هدنلیا مور بول وا ۱

 ندنسا رعش یرود فاش میس ناطاس زواب

 لس نایاش یراعشا صضص#ب نانل وا نو داش دو ۳7

 هو الشف هل رک"

Baa ( ( ) كنايیاپسا هدریکد يا 
 "هرابلاب

 اط ر هدنسس راق یی رس لار

 وک ۱ e كت (هیسذلب ی هسالا و بول وا رادطآ

 ۲ ها ۰ و لاش ضرع .٤۰ هللا ۳۰۳ هدنقرش هرم
 ردطآ و .ردقعم هناناپ-او عقاو ,دنسهرآقرش لوط

 ا ۱۳۸

 ..ردب ربش (هلاب) یرازکرم «بودبا لیکسشت تلایا رب
 الا (هفرویم) تب یسکیا بولوا هطآ ه ران و
 روف سو عب یحواو كو (هقرونیم)

 ۵۰۱ ٤ یردیعطسز- اسم كنعوجم . را ردکح وک ار ربافو

 ۲.۱را .ردیشک ۳۰۹۲۱ 1 یرلیلاحاو هند ولک عب رم

 / هع وه تادویح بول وا رادل وصحم و تام ك یرلیض

 نوشز «یعاونا كرهوی« ریوسنک «نتک هلا
 اردب راغاسو لو اره راق بارش روپشو
 .راردلوغ شم هلقلرسقبلابو تلرعمک یمسق رب كنيلاها
 روش هلکلشکناک یسیلاها كراهطآ و هروک هتباور

 . رلپ دنا

 كل رلیلح اد راق هدعب «قرهنلوا ناکسا ندنفرط یرارح

 رال دنا و دالیلادع .یدرلشمک هنیلا ۵ للامور رخ و. و

 یا لورق دعو

 اھم ناو 7 نایک E سود ر ادا

 ید رلشلوا هیم رسا كلام هیمض هدنسادتا یرعه

 رد یک

 یعا

 ۱ طض ندنفرط (نالراش) هدنسدالیم جرات ۷۹۰

 ندنف رط یسه وما كولم سل دنا ًابقاعتم «هدهسید راشفل وا

 ید راد هل | ردح وه هد عدو كرلیربز یکح کات

 ۱ یرارادمکح نوغارآ هدنسدالیم جرات ۱۲۳۰ بابت

 ندنف رط (تنیک لراش) هدس «قدهللوا طبض ندنفرط

 رد رتشغلوا اطا هاپاپسا

 م هیح ان عب ات هنس اضق (شعهد وا) 0 ۰ و وبا

 ۱ قم هرم ولیک ۲۸ تشدهد وا بوا وا هبصق ر یزک

 د ا كىاچ 9 نایکود هس ردنم تد وکو هدة ساب وح

 ر ند هر 1 E یسهیحان .ردعقا و

 (لاطل 0 لغوا | كب لا

 اجر نامه یرود ینا ناخ د زاب

 سلو یسلاو ةر کلاس تقو لح «بواوا ندنل

 حوقلم )

 قوس یشراق هنسهدوو یوو قالفا نالوا شنا نایصعو
 قوس ید هناتسراجج «یک ینیدنلو هد رکسع نانلوا

  «طیضیرارپ قوجرب رکیدو یتسهعاق (نید راو) هلرکسع
 ۱۳۱ ۱ ۱۱۱ هازواص ور تورپ هدمبو
 ا هیر یتسهدو و و و نا ده نانل و هدنشبشت

 «بوبروپ هنن رزوا كاتسهل هلرکسع كی رق هدنذگ رات

 ۱"یدیشه ود هلذخا هربثک عانغ هر کضندش رفظم رب نا

 0( = هدازاشا ی ءح) | كب یاب

 ار یرود ناخ ناهلس ناطاس

 13 روا  شع

 ۱ ك:غا ڪس ربم زا هدن الو ی ]

1 



 لو
 هدن وب اه رفس نالوا عقاو هن اس راج «بولوا ند ٩

 هدنح را ٩۲۷ «هلکاروک یتعاجشو تمدخ قوح كب

 یسافعتسا كناشاب نایلس راج (بقاعتمو هنفلظفاحم دا رفلب

 هد ٩:٩ قرهنلوا بصذ هنکلیلاو ندو هنیرزوآ

 «هلداشک ینسه راع ناتسراجم ربارب هلیسیلاو هتس وب

 ابقاعتم ییرفظم وو ؛شاوا لئا هنایقفوم كوي ك

 e ٩ ردشعا تاف و هدنند وب هدنګ رات .

 ناخ دحج ناطاس (یدنفا وطصم ۰

 ED ED 2 ۱ هدار لب

 كمدآ رب هدنمسا یدنفا یلاب ندنرلماما لع .بولوا

 ادم رود داتعلالع فلک ولس هب یلع قیرط .ردیلغوا

 هد ۱۰۵۸ .هتنولوم هطلغ یرکص ندکدتنا سر

 -رفص یسهنس ۱۰۱۷ و هنکل رکسعیضاق لیا مور ةعفد

 تاذرب هیقفو ماع .یدیشق وا عفر هتخشم ماقم هدب

 یدنک ییهیلع بتر «بولوا برشم یلاباال یدهسیدیا

 مظعا ردص «هرکص ندقدلاق هدنخشم ماقم یآ یک ا
 «قرهنلوا لزع هلیساما كناشاب دم لير وک نانل و

 هد و وا بصن .هنغل ضاق یوماب هدعب و هبلق

 لوا هدعاسم ةا هدنس ه اتلحاس یاک هد هند وس

 یس اخل حاسو ؛شغا تافو هدذخح رات ها “قد

 یراصنا بوا 9 تر . ردشلدیآ نفد هدنبرق

 | شما عج ییدشیش ثیداحا لوقنم ندنفرط (هضر)

 هیشح و حرش جد ییهیهقذ تک + ضعي «یک یتیدلوا

 . ردشعا
AEندنرا روطاربء | امور (ظ۵۱۱15۱6)  
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 رلتمدخ یلیخ هنتلود امور هج لوا «بول وا ند رلناشیقلاق
 .یدیا شک بلا هرواش هاش ناریاو شا
صجح هدننافو ا (نایرقام)

 | یناونع یروطار«ءا قرش ہد

 رال رب هدنسیدالیه جرات ۲۹6 ًابقاعتم یددسا شش

 . ردشفلوا لتق ندنفرط

 | یرسکیل
 «هدتساب وذح برع هزم وایک ۱ ۲ ۵ كهسورپ بول

 یسهرق هدشالو راکد وادی

 - وا كس ۳ ۱ لناس

 هد ٥ ص ص 6۵ 3: تسفرش ل ۳ هرم ولک ۱ ۵ ۰ 4 ربم زا

 و دن واح هرم ولک ۸ پ تر دم ردیاب نالوا یسەلکسا

 2د كدمردا نالوا یسهلکسا هد ر ڪد قآو

 ج هنغام ربا ی رغص وص ؛قرهلرا هدنفش هزه ولیک

 زی ۱۳۱۹
 . ردعقا و د اک كنه و وا لزوک رد هدن رزوا كاچ

 رعسم و هشرش ععاوح د دعتم .یسلاها ردق ۰

 « بدأ ةسردم ) «یسهناخنک ۲ «یردسردم و

 چاق ربو هدر ر «یسدادعا تک رب لناونع

 «یسیشراچ كوي «یتعاس رب كوي «یتکم هیادسا
 هددنس و «ی را زاب رولب رو بام رب هد هتفه

 یسالع .رد راو یرباتن رب كوي ردنا ع اجا هدس وتسغا

 كم هلع لیصح و ناقشبلاچ یسلاعا تولوا قوح

 -وص بو وا مالغاصو فیطل یساوه . رد راکس وه

 ابع عون ر روم هد رهش نورد .ردقوح ید یر

 فلفل وا رادلوصحمو تنم كب قارطا .رونل وا لاعا

 قوج ید یرلهچنابو غاب .ردکلشیا ك ینراج
 یساضق یرسکیلاب س .ردروبش ینوناق «بولوا
 روا طرف «بولوا یساضق زکیم كشالو و

 دن 1 هلی رلما هیلایو طالب دوسک نودهرک «یدن

 یردنص الاش هک رداضق رب كو عماج نهیح
 ندا ۳ هاب راا طق دیمرداو رک ابرغ کو

 نددف رط یونح قرش هلرغاعس ناخوراص كنتالو

 هسور ید ندنتهح لام قرش «هلیساضق خدای

 عاج یی هیر ۱۰۰ اطق سش .ردطاحم و د ود هلیغاعس

 هروکذم یجاوئو ۰۳۰ 4٩۲ ربارپ هلزکرم «بولوا
 ران و هک «دراو ینلاها ۸۷ ۲۱۸ ءارب لا

 یهرا یردق ۲۵۰۰ «نور:یودتق ۱۱۳۰

 ناسا ید یراناتسارخ راس و یو
 قوح یرااعممو نامرواییضا را . را ردملکتم را نفع
 تولوا ترابع ندرایداوو رءووا تبنم هلرلغاط

 عاوناو هعودتم تابوبح یالوصحم .ردرادل وصحم كي
 ندعم .ردنرابع ندقومابو نویفآ یتیلک «هلرلءویم

 . ردقوچ خد یرلدجلیا و یراوص
 كن (هرس سدق) یلو شاتکب یباح
 هدن ریش ريق «بولوا ندننادیرم

 ا تس ا هاکرد رب هدشناب یسهرب بلا راقم لو
 تاذ وید ید رم و «عض وینناکر ا كنهيشاتکب تقی رط

 تنیلو شاتنکب یباح یسهرب .ردشعا داسا ندلوگا

 ءهرزوا قاوا تمالع هد رخ بولوا هدخای یمهبرت

 هدنکیش:ایسهب رب كنو ینیرلقال و یرلشی و رد یشاتکب

 . ردهدنهح یبسات رپ كنەروك ذم تشرط .راراد

 ایچوقسا (1. اف01 ) ناز | | ر
 غرا ۱۳۸۹ «ب وا وا ندب رالا رف ۱ لولا



 م ا ب
 یحرب لارق هرنلک.:ا هدنسدالیم

 «یتافتالاب هبا هسنارف ارخژمو ؛شمیک ءرادتقا متوم
 هلوط سس ون كدراودا

 ریساو بولغم هدهبراح ییدتیا «بوشیزو هلکنوب

 لغوا >>

 فلت د وع دن ایح وقسا هراص هنس ۵ (لويلاب دراودا)

 ردشعا تافو هداروا AATEC و

 شاوایلارق ایحوقسا هل درایو ذ وفن لد راودا یمنچوا

 0 بول وا E لإ ر كنون «هدسا

 «كرهدا تغارف هد ۱۳۵۲ و یلست هه زنلکنا

Nردشخا تاقو  . 

 ۔ ابطا ریهاشم كایلاتبا (۵8۱۱۲1) 1

 ضد هد هیبط ن وند ءب ول وا الت یوم ۰

 N فرو ایا مط رب و نایفششک

 تافو هدامور هد ۷ ۷ «بوعوط هد هزوغار

 رد

 هدنغاڪس یسه رق كنسالو راکدن وادخ ا

 كنب یکی اب «بول وا ہو كحوک رب یا درج ات

 یسهیحات سس . ردعقا و هدنسیل ام بص هزبم ولیک ۶ ۵

 قلوا سم یسالج نامه «بولوا عماج ییهبرق ٥
 هد دیحات لخاد . رد راو یسیل اها NNO e «هرزوا

 .ردراو بتکم ۷۰ و دعسم ۳۲ «فیرش عماج ۰۳

 تاب وی> یسهیض را تال وصح «بوا وا ترنم ییضا را

 «ساعشح 3 قوما و ند رە و ویه عاونا هلا A تع وتم

 نو وق < ریغیص NE و ط و لر «نویفآ

 هدنراوج كن هیحات زک رم .ردقوح ید یناناویح راسو

 ۱ درواماب

 . ردشفل و

 | هرابما

 ضعد «ب وا وا هیحات ر هدس راث

 سا 3 E N تاک ره ام

 ناد وس (840313) ەرە ار

 لاش قہش كن (اییماغنس) ہد ع

 ضرع ۱ ا 5 ؛تولوا 9 رب هدعذتهجح

 نرخ لوف ۱۱ هل ۱ و امت

 تکلع رب هدشرق یرلعبنع كني رلغامرپا (هبیل ود) هلا

 قالا هناکلتسم هسنارف

SÎ(لاغن )ا  

 .ردشدمل وا 3 بول وا

 (وغس) ال وا هدننیم

 دل وا و

 N ید ي ر هبصق

 لحاس كنب رهم (هبل و در یزکص

 7: نوکسم تب و راهم هعگر) وا . ردجس هرصق

 قو رب یک (هنح) و (هدیمای)

۱۳۳۰ 

 .یدنا رهش رب كوب هدزاغوب ر ومشم 0 |

 ماب
 قبولا ج ورم ندیجز هلیسنج (هلوف) یسلامها

 یرانورپ «هدهسیا قیجریویق یرلجاصو هايس یرلکنر
 ۱ بول وا رامدآ نک اسو ملح .رددعبا یرلقادودو

  دوخایو (هرابماب)لصا .راردنب تم هلمالسا ند یسهلج

 | یسەنکس «بولوا كتکلم یعسا (هلاماب) ایو (هنابمای)

 . هدنهحوا اربخا یغوح كراو . ردیعما كموق نالوا
 بوق تاق دار ها ال ا تلود ر كجو
 جال إ نالوا قفوم همالسا سن ,یغوط ی

 .راروینل و ۳ 3

 ۱ e و و ۳ ا
Egeایرې (جنکر) «هدنتلایا «اینوقنارف  

 ۱ رو هد راتک

 هدنتیعب اب ت تک

 ۴ ۲۰۰۰۰ ؛پولوا 2 رب مقاو دنر هرتمولک
 بط حشرات یرابتکم ددعتم ءیسیلاها

 یر)هش رباف یخ «یسهعلق رب لزوک «یساسیلکرب عنصم

 هل:ةو . ردراو یاو د بوط صو صل اىلعو

 «یسهباخ هلو ی

 ول هد ۱ یددس دا راو جد ینو:فلاراد

 ا

 یا رفآ (Bambouk( دوبع دوخاپ

 ۱ یههطح 9 ك (اب 9 هدیبغ | ۱ قوبماب

 EE ۱۶ ۲۰ ها۲۳ ۶۰ ؛پولوا

 e و هدنسهرآ ییرغ لوط ۱6۲ ۶۰۲ 4أ

 هدنسهرآ یرب (هلاف) ندنرلعبات كنوا هل يغام را

 «بولوا رب رب قوح یراوصو یهضراع .ردعقاو
 ودعم ربمد . رد روهشد هلن شک كغ ران دعم نوتلآ

 ۱ یمیلاها . ردمالغاص یساوهو قوحیند یرلنامرواو

 ۴ چد یسیرثکا «بولوا بونم هنسنج (هکنیلام)
 ارادا ندنفرط یراسب ر یدنک : رد رالکد عب دا هند

 کا .رروییاط یک ع وبت دم ییهسنا رد رد و 0

  توتلآ ندرلرمنو ندرلورق یرلقدزاق صوص یلاها

 رەق قوج رب .رلرولوا لوغشم هلغراقيح
 . رد را دیصف 9 ا (دناب راف) | ىلە! بوا وا

 ازم ولک ۸ ۰ ۳ رقن كلباک هدناتسناغذ 1 ناساب

 باب ءوک ) دلا (وکودسنه) هل

 ل ربش و هروک هدنیاور كمالسا نویفارغج

 ةثاک هد راراویدو قوچ یرلنوئس .بولوا محو
 شاش وب هایق «ییارس یکسا رب شوقنم یشوقن كر ویط

 یک مج يا هدنرپوب نیسشرآ ۸۰ و ۰



 نا ۱

 مکح ندرهش و .یدیا راو یرلهراغ» یینص و 9
 . ردش ا روهظ ریهاشمو العقوحكب یکی ایما لضفا

 لتق یاتغج یلغوا هدنسهرصاحم درهش وب كناخ رو

 «بیرخ الماك .هجندیا طبخ یربش ندی دقوا
 دوحوم مویلا یرادبارخ .ردشعا ماع لتق یسیلاهاو"

 کیا روکذم .رونلوا دا هيما (هلفلغ) 4ح بول وا

 تقدرظن كنيحايس «بولوا دوجوم مویلا ید صد

 (دبخرس) ثانیرب ندرلنوب .ردهدکغا بلج ینو
 رکذ یوج توقاي ییغیدنل وا هیمس (دیکنخ) كن رکید و _

 -رطوا هدنرلنامز یسیع ترمضح هروک هلاقحا .رویدیا

 نالوا شعبا یس همشن ینید (ادو) هلطبض یرلف
 یزاغوب نایمای  .ردند را ۲ كن (هقشی اق) رارمکح

 دلی لینک هدتسم را ناتسدنه لا نارا و ن و

 رومشم یر ندیکتسا ندنخیدلوا قیرط تکی كج
 ید ردنا و را رتکن اهح توت «تولوا

 اب وک هلا هوکودنه زاغو و . ردرشمک نداروآ

 بولوا هدنسهرآ كلابح هلسلس كوب ییا یک

 . رد:دنعاق را هرم ۲ 8 ٩۹۰

 | نم
 شا روهظ الع ضضعب رونلوا دا هیت سن

 . .رودیا رکذ قوج توقاي "
 قرش بونح كناتنرام (ظ2۳۲) 1 تای 1

 ردنیسق

 ی رلرمن (سوروم) الامش یاسین) ًابرع «هنوط ًابونج
 (لدرا یعی) انا ولسخار و هل رلغاط تاب راق ید اقش 5 ۱

 هو دنس هیع* ر نایش ییدعش كناتتس را ۰ ردطاع هی ۱

 (یجاب) ندارو و «یتغیدل وا هیصق

 «ب ول وا تب طح رب ترایع ن

 اب
 تكنهطخ لیتو . ردبشنم رج )اا چوا هات رلعما وسارقو و

 یزک سم
 یک راد واچ دی رآ یادم, بول وا یر

 ك .دنه كا ا راج .یدا ی رهس (راوشط)

 ند راخذ

  9 TNE REاب ۹۹
 قوما یتحو مو زوا دود نو و رب وب ؟ نک ةت

 طوفحم نر ی ر لغاط

 )۳ ست

 ید یرلغاط ی آ :بول وا لدتعم یس اوه د ۲

 . رد رز وبه هل اعم و رلن امروا 1

 ی 2 ردق ۰

 ددعاک هرلتقو نه
 بول وا ۶ع فارس رهسغ و لطعم نامه

 د).تماخ و انا وه « 400 وا قوح ید ی رلقاقاطب

 ؛ب ولی ر دحا رالو دح یو 3 و عد .یدا ر وهم

. 

3 

 ۱ 93 لاتتورو ه طخ وب بوكو لہعتسم مس

 نا ب ۱۳

 ره و «شلد و روق یرلقلقاط»

 رايو هورح و یر وص ن دعم .ردشلدا

 ناکاو بلح یاهاندف رط

 یرلن دوم

 هزنمولیک مد رم ۸ ۰۰۰ یبیعطس هحاسم .

 یسیلاسها نال وا هداد

 هطخ و دک

 ردو وح

FS NPN SEs ر «بولوا 
 ندراجو نالآ ءبیص ؛جالوا

 2 هدنرود نایالس ناطا س یوناق هدنحش را ۹

 تقو یلیخو ا

 تولا هدنتع هینافع :رادا مان لاو راوشط

 هلیسهدهاعم جی وورازاب هدنسیرعه مرا ۱

 .ردشفل وا كرت هنایزتسوآ

 | یدوتنا

 ا بول وا هبصق را هد اس هزنمولک

 عض هبهیاعع كلاع «قرەنلوا

Banbury)د روفسق واكن <(  

 ا رم د روو واو علیا
 یسلاها ۲

 . رد را و

 كنه وات ابو هدنسهطآ هواچ Ban a( ) ۱ اب

 . هلکساو مش هدنغ هزتمولیک ۸ جد
 كفانا هوکح ر نالوا صاح يتو

 زو هیدن یر E 3 رلیلک: دف هیات رک

 کلا ندش روم سا .ردشلوط یجد ینایل «بوئوط

 «بولوا دوحوم ینیرش عماج كوي ر كنب رارادکح
 س .رديحو یسا وه ۰ زدهدلاح 1 بارح هسا ییارس

 ثترابع ندنسپب غ مدق كنس ہری زج ٥ و ماا

 اس ر وک یو . رد دن ا ا
SEییالوصح هیلاری یدمش «نکیا رورشم لس  

 هدنرلهدار ۱۳ ۰۰۰ یسلاها . رد رابع ندرو
 . ردق وح ۳۳ رم را طه ۱

 ۳ "| منیسام را 2 2و9 0ز هه هوم )
 عبا هل ود كنف بول و ۱ هیصق رب E E دن ا

 ر نالوا اش لا تایدرم را سا

 دم راد «ب ووا 0 راک كفلقاطد 9 هدن رز وا

 تنور تا نه هک GY ٩ رس

 تلودرپ

 ییوصا رمو « راقیح رد ه رهش عود قوح یردح و

 خيس ام رحاب .رردالزوط هد روص كح هیملحا

 هلی و «بولوا تلود 2 قلربصهع شد ترد قود

 رلیلکناف هت سج  هعسح کلام مادة دنا لوف ك

 Ey یسیلاها مولا ا ط.مص Nise ندنف رط

 «بول وا اِ 2 كل وب هلنیح . ۳ 0 |

 2 ِ اعم یر 0 AS ۰ 2۵ و
 بول وا هبصقر و او قع



 نأ ب

 هیس یعاط وب 4 ۵ كساب , ودح ادا لس "ی رک د ۵ سه ص

 «قردل وا دنا اد زفر وک یک هدنف رط ییرش كاس ەر زح

 هدا لاس هزنمولیک ۸۰ كننسسکیلاب نالوا اول زکر م

 ت ۹ بهت كندس ورب نالوا تیالو زکس هو

 ك راراوح وا Lab یس رق

 دتفه «بولوا 2 هاکت رام لیح « هْغل وا یسهلکسا

 ندینمراومورو مالسا . راع وا رواو هعود حاقرب هد

 . ردعقاو هدن_سل امس

 ۳ « ینیرش عماج 6 < یسیلاها ۱۰ ۰۹۲ بکرم

 یا ۱۱ یا ۳ «یتکم هدشر ۱ «یرهس

 .ردراو یاکد 4۰و
 سوم روناب یعردق مسا .رولوا لاعا نیشمو نایتخ»

 بس .ردیطاف كنون (همردناب) بول وا (۳۵۸۲۵۲۲۸۵۵)

a Eات لب شما نا کدو  

 هایس العا هده بصق نورد

 ترش «هلیزکد هرمرم الاش «بولوا عماج یخد ینیرل
 اردن 1 ونج هلیساصق جلا كنغاعس ه سور

 اجو دودحم دل زلاضق كدرا یخد ًابرح «نانوکو

 هعونتم تایوبح بولوا رادلوصحم و تبنم یسیضارا
 یرلاعرم .دولوا لصاح لابو یعاونا كردوم هلا

 یاوتعم .رینلسب تاماویح یلیخ «بول وا قو ید
 . ردن رابع ندسوفن ۳۸۰۰۰ ابرق یسلاها كناضق

 بول وان ردنسایدا اہل اا( )Ban de110 ا | ولدن دنا

 هد(وووب وتلتساق) هدنخم را ۰
 دیاکح ضعب .ردشعا تافو هد۱۹۱۱ و «شغوط

 . ردراو یراعشا ماطرب هل رلب اتک

Nعقاو هد ري بڪ طيح رح  

O O) :ا ا طب  

e۳۱ ۱ نو شرف ها ۴.  

 ۱ درلن و .رردعقا و هدنسهرآ قرش لوظ ۷

 «بولوا یرلدطآ (یک)وارین هدناب «هدناب یراک وی
 هبصق ( واسان ) کهدنسهریزج ( ارین هدناب) یرلزکم
 رلیل رک ر وب هدنسب دالیم را ۲ راهطآ و . ردیس

 ك رلن وب

 ندسنفرط رلیلکتاف هدروکذم می راتو «شفلوب هرنکح

NE E aA ES 

 یالوصع هجاساب .ردرادلوصعو تنم یرلیضاراو

 لدهنح ران ۱۵۹٩ «قرنلوا فشک ندنفرط

 .ردرایع ندزوح دنه

 هدنتلابا(دایآهلا) كناتسدنه (۵۵2) 1

 صد ه داد ع هزم ولیک ۱۱۷ ۵ كداب هلاو

 . رد راو یسلاها ۲۳۷ ۰۰ a رهش رب یک

 رد رهشرپ ن رم نی -

 نا ب ۱۳۳۲

 ماسر ایلاتا ( Bandinelli ) ۱ لدنا

 رویش ۰ و 0 راشارکیهو
 هن ره و «شعسیا كمش رک هتاقر هللا ( A 1 لکیم )

 رلوهر لزوک ضعب «هدهسیا شلاق یرک ندنوا ردق
 «شغوط هدهسنارولف هدنخ را ۱۸۷ .ردشقا رب

 . ردشتا تافو هد۱ ٩۵۵و

 .هطخ (لاغ) كەرى ا )Bangor( ۱ ار

 هرات ولک 0 6 سل
 هلک-اوهبصق رب عفاو هدنجما لزفروکرپ هدنسیق سشلامش

 كلام اق رمآ س.ردراو یسلاها ۷۰۰۰ بولاوا

 ٩۰ كن (هتسوکوا)

 هبصق رب هل سا و ید هدنسیقرش لاعش هه ولیک

 او یسلاها ۱۶۶۳۰ بولوا
 نالوا ییا ه هدایح وقسا (12011) ۱ 1

 و هدنش رومج (دنم) كن هعمج

 ۸۰۰۰و مقاو هدنلاش هزنمولک ۲ ۵۵ كغرودا

 «نیدربآ یتلابا ین ینلتتوق فنا س. ردعماج ییاها

 هدتشهازآ یزاغو تروق هل رلتلایا سروناو نکلا

 علم ۱۷۷۷ یە طس ةحاسم «بولوا عقاو

 یسضارا .ردیشک ۱۲۰۰۰ یسلامهاو هزنمولک

 زکلایو «ریلیناللوق یک یعرم هجصلساب .بول وا قلغاط
 هبرآ «بولوا عورزم یرالغ بیرق هبیلامش لحاس
 «بولوا زآ كب ییانص .رربو یالوصحم فالوو

 ربنیک دزک لی مک و قایعقلاب یسلاها رکا

 A. j| (Banks) اب
 : ۰ مل

 هد نګ رات ۱ IT بوا وا كدت ر ۰

 ویعیبط ریه اشم

 .ردشعا تافو هد ۱۸۲۰و 4 شو هد رد ول

 رود هدتیعد ك(قوق) ناد وق روپ هد ۸

 یسهیعیبط لاوحا كرارب نلیزک «بودیک هنتحایس ماع

 ؛شلوا قفوم هنعج هینف تامولعم قوح كب هدنقح

 َ ردشع | رلتم دخ یلییخ ۵ هعیبط نونفو

 «شفلوابصن هنسای ر یسهینف تیعج ه رد ولپ هدنند وع

 هه كل ا رقهدعد و

 ندتح ایس 9

 كحر وح یعنح وا بول وا یصاخ روا

 ۱ بابرایذوفن و «قرهنازقرابتعاو ذوفنرپ كوي هدندنع
 شفا عج . ردشعا لایعمسا هدنل و تبحاصت و هب اح ق

 ۱ یواح یرادل> هج راکیب هل راهن وم ییبط خراینیدل وا

 ۱ فتو هنس هاخهزوم هردن ول هدخافو نیس هناختک

 كاذ و ر قوحر هد ربیک طی رګ سس .ردشعا

 ۳ كيهدنالز یکی :4 نازا . دارا شمل وا همست هلیمسا



 ناب

 ۔وک قرش لامش كنیوق (نعد ناو) س ؛( یسهریزج
 ؛(یزاغ و سقتاب) کهدنسهرآ یر هطآ(ون روف) ليس هش

 4ا یو> ضع ۱۰ ۷ د زاغ ا

 س ؛(یسهطآس قناب) مقا و هدیقرش لوط 1۳4۹

 سقناب) یک ہ دن سیٹ راق یسیونج لحاس كنابلارتسوآ
 .هراسو (یراهطآ

Terre de Banks) A e:و  

e ` 

 هطآ رب عساو هد اهم كناقشرمآ و هدیل ام دمج رحم

 اش .ردیسبع كا: كرار یهدتبح وا 7 8

 یهدنفیشو « هل زاغ وب سقناب ندنسهطا (لیولم)ی هدنل

 هاب زاغ و (لاغ ود ست رب) د ندا (تربلآ سن رپ)

 لحاس كنيلاش یاقمآ هلا هطا وب ءبولوا شل را

 رک درب هدنتعسو هزنمولک ۱۳۵ هدنتسهرآ یسیلاعش

SS۷۶۲۲۷ لا ۷۰۱۰  
 لوط ۱۲۷ ۳۰ ۱۱۱۰ ۲۰ و لاش شو

 لحاس هدنن را ۱۸۲۰ :بولوا دتع هه زا 8

 ندنفرط (یراب) ندهبرح نیحایس ریهاشم یسیلاع#
 كند س هینف ترعج هردو تقو وا «قرەنلوا ف

 ۱۸۰۰و ؛شفلوا هیعس هلیمسا كناذ نالو یسر

 ایرنک ۱. ردشفل وا فک لبحاوس نوتكن هطآ هد ۵۱و

 . ردهطارب یلاخ روتسم هلزو و راق

 هدیلاش ۱ یزاغوب سقااب
 لا (یض را سشاب) نایبلافن آ ناک داعش كناقماو

 3 رونل و دمج رنک | E یسدطآ (لیولم)

1 

 دمج رک

a dS 

 رهاشف هدنخ را ۱۸۰۳ ادا توا زاغو
 .ردشفلوا فک ندنفرط (روت قام) ندش ور

 ر هدنس هیلاعش تهح كنب رهش و اوشا 1
 . ردعاط ۰

) Bankok دوحاب Bangkok ( ۱ 0 3 

 كوي رب هدننکل# مایس هدینیج دنه یو
 كل ود و یر ندنس دزالیم را ۱۷۰۱۸ بول وا رهش

 درب وو هدننلحاس ییا كسر (مات) 8
 یرهلوا هدراق و ردق هربموایک ۲۰ ندشصشع

 .دیفرش لوط۸٩ ۰٩۰ لا لاش ضع 8
 ندنشدل وایرللودحددعتم رپ هدنګ اد مش . ردعقا و

 طالتخا هلشاق بو وط ییرب یافوس رااودح وت

 دن رزوآ ردود ید یسوشراچ یح ؛ رووا

۴ 

| (Détroil de Banks) 

 نا ب ۱۳۳۳

 هلشاق رلیرشم «بولوا ترابع ندرلهفار شلروق
 عنصم و مسج و لو را ردا اطعو ذخا «ق رهشال وط

 ییارس نیزعو لوی کیا صوص هرادکحو یرادبعم
 مدد سا قدما یرفک ۱ اه

 .ردلزوک كب یسهرظنم «ندنراقدل وا طاح هل ادعا
 تولوا هدنرهدار تي روت شش ترو یسلاما

 هجاساب رام .ردیلنیح یرادقم بيرق هنفصن

 هد رپش نورد . رد مع هنب رن ا سم ییالام هل رلیلنیح

 "یلاها ردق ۱۵ ۰۰۰ بوسنم هتسنج ییالام روکذم
 . روینا و هیفالسا

 هریاموس (ظ2۸012 دواب 2062) ۱ ا

 نده روک ذم SE «بولوا هطآ ا كح وی ه دنسس راق

 لا٣ ۳۰ .ردشلربا هلزاغو رب راط نالوا ییانمه

 لحاس یونح قم تنسهرمک هرب زح

Eندی لاش «بولوا هدنسهرآ یبونح ضع  

 یضعو ۱۷۰ یلوط نالوا یرعوط هقرش بونج
 «بول وا زا كب یسیلاها .ردهزیمولیک ۰۰ تیابنو ۰

 یسهیلصا لاها .ردشغل وا نیم ردق ۰

 ینهیدم لاها بویاشای هدرلغاط هدنلاح یشحو

 ندرل لنیح ضهو ندرلن اسم بو ستم هتسلح ییالام

 . رد زا یرلعاقترا دەنا قلغاط یسیضارا ۰ ردن رایع

 قحمآ بولوا قوج یرلجاغآ رادتهفو یرلنامروا
 نامش الف bS حاص ردقوا هتعارز یغار وط

 جارخا ندنفرط رلیلنیح «بولوا يا کو قوح كب

 یرلن دعم اش و و «شهوک «ربقاد « ریدد . رول وا

 یرلیوک رکا .ردراو ید یراوص ندعم ضعبو |
 PRE و

 یسهرباد تاربعتسم كنلف دوب مان «بولوا

 راز هلیس هطا (نوتلی) یکه دنسب وج قرش ندنفرط
 تنااتم ته ۱ ۱ ا .رریشنم هیاضق ۱۰ یرهنلوا رابتعا قاسم رب

 قاس و )ته صحت ( روم

 زکرم ندنفرط راریلکنا ؛بوس)وا رهشرب یزکم
 هزم ولیک EAR انشا لم رد اوا داعا ع

 ۷۵ ۳۰ Al E شرق ۱۲۰ ۹۲ ۳۶ هدر
 دل اه ۱۰ ۰ 3

( Bangalore 

 “ی

 یاس .ردراو یغدنشو یروس «یسوڈراچ لزوکرب
 ۷/۷۰۰ ۰ بول وا ترابع ند هزغم وایک عبم۷ ۵ ۵ ۰

 بولوا مقا و هدیفرش لوط ۵

 . ردعقنم هیاضت ۱۲ و عماج یییلاھا



 تك
 وا ¢ EEA یریث كلاز

 یییدلوا شعا و و «شهراو ه(زرد وک

 .ردروکذم هدناریا ے راوت
 عبا هنغاجنس ماش كتتبالو هروس ۱ ۳

 هبصق كج وک رپ هدنساض اییصاح

 هدنسډب غ بونح هزهولک ۱۰ كقشمد «بولوا

 .ردعقاو هدنسبب ونج قرش هزموایک ۳۰ كنايصاحو

 روکذم «بولوا هدنرانک كاچرب عبا هش ره هعن مش

 . راقیح ندهراغم رب هدف رط تسوا كنهیصق یاچ

 . رد(سیپلف هب یصیق) ىع دق مسا «بولوا هبصق ر یکسا

 یدیعم رب روم صوصح ه( ناب ) ندهبذاک هلآ

 دع صوصحم هدوبععو ید هراغم روکذم بولوا

 (سایناب) هک «یدریلنید ید ( سایناب ) ند_نغیدنلوا

 ( هبیبح ) هدلبح یهدنتسوا .رد-یرعم كنوب تا

 رود .یدا راو یسهعلق رب نیتمو كوي كم هلیعسا

 «بوسل وا رهش رب رومعهو كوي لیخ اد: ه دم را تا

 یتمها هداعلایوف هدنابراع بیلص لها صوص الع
 ر ندنفرط بیلص لها دف هرات

 هقیئع راثآ قوحرب هدنفارطا . رددنکح هب رقرب مویلا

 .ردطام هل رلعضوم قاط ر لکشلابی عو «روی و

Bagnare de Bi - ۰ ۰ 

 1 9 ۱ ر هراس اب

 ۱۳ هدر روا مس روداو هدانا «دب رب یراقو»

 وک ۲۱ كن (هبرا) بولوا هبصقر یزکس

 تتکم یسلاها ۰

 ی ره رسم لزوک و ىراەچاباق روم «یسدادعا

 .ردعفاو ه لند رش ںواح

 .ردراو

 .هطح هسقاص هدا ال (0101208) | . ءا
 هزیم ولیک ۵ ۲ كن (هدس رد)و و داس ٩

 «یسیل اها ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ؛بول وا هیصق رب هدنسدق رش لامش

 زو یسدعلق 6 یسهنانحک یا « یسیدادعا تی

 . رد راو ی رلدش راف

a E1 (دروپا) عقاو هد خ | درو 1( وا )  
 . رد رکید ۰

Baour - Lormian ( ) ۰ ۰ ) 

 <« بنوا و اندءس رعس زسا رو اس ۳

 تاقو هدس راب هد۱۸ ۵و ¢ شغوطهدزول و هد ۱ ۰

 هجرت بن ییراا كن هع دق یار ةا ضعب . ردشغا

 1 و | ب ۱۳۳

 1 ررثا قاط رب قدهلوا همو نم و وراسو شا

 . ردشقارب

 | یرواب
 2 + رلقدل و | روم

 ما سیکوا

 بی رو هنس ربرب هدناد وس (یدنلم) و

 هلیح را ربذع «بوا وا دیص کیا

 .رودیا رکذ یوج توقا ین
 هب دین ات وب ه«دق ریطاسا (12۲615)

 هنت مح نا 1۹ ی هراوک

 نسح یدراطع لا یرتفم نالوا رفاسم هنسدنک

 هدهیصوا رار هلا (نواتف) یبوز «ندن رلکدتا لوټ
 ذاحشا دعم یرلواو ؛شلرات روقندنافوط رب نالو عوقو

 رومأم دن یارحا هدد عمون ی راد «قردنلوا

 هدنوکرب بو اشا هدکلر تدم لوط .یدرلشلوا

 ` هشيم نواتفو رومالخوا سکو اب اوکو ؛شعا تافو

 ۱  ینعشوا و هتحاغآ
 رد رک ۱ كنخاس دیج هدنشالو هینوق ار
 كوي 7 7 هح ات قم هنساص د 5

 ۰ ردعفاو ه دنسف رش بوح 4 ربد رکا «بوا وا 4 رق

 یسهیحات ول واب در ا یسلامها ردق ۱:۵۰ ۶

 «هرزواقل وا بسم یس لج «بولوا بکم نده رق ۳

 . ردعماج ییاه

(Bayern) نریابهحالآ و (Bavière) 1 ۲ 

۱ ۵ + ۰ 

 مبا هنغلرو-طاربعا الآ ولو هطح كل وی رب

  ردقللا

 کل هر واب وب یسهحاسو دود و عقوم

 د رلن و «ب وا وا ث رابع لد هعط ییا یرآ ندر رب

 قرش كنابالآ و نوح «ردهرب واب لصا هک کوا

 سه و لاتسمح ًاةرش «ب ول وا« عقا و ۵۹: سلب وئح

 هقود كوي ( نداب) و هل(غ ربع روو) ًابغ هاب راهطخ
 هیس ورپو هلیسهطخ (هسه) ندنتببح لاش برع «هلیف)

 هسقاصو ها رلتابا نوسقاص كنهیسورپ یخد ًالمش بابا
 لحاس كار هسا یکحوک . ردطاحم و د و دم هلغللا رد

 نده رب واب «ب وا وا یس هطح (تانیئالا) که ع

 1 نداب ۳3۳ لاح ینیدل وا را هلغرمع روو و ندا

 لاش هلا (هسه) ندنفرطقرش لامش ءهلیغلهقود كوب

 3 وح ( هلی س هطح سس كن هیس ورب ا ںی

 * هحاسم كن هرب واب .ردطاحم و دودع ا یجد

 . ردهزتموایک عمه °V0 ۸٦ یس هيیطس
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 زا ۳

 ندلاش هرواب لصا --. لاج ؛یسیعیبط لگ

 وا ب

 و لیطتسم ر مطتنم ربع شعازوا یرغوطه ونج

 ودح قرش لاعشو بونج .ردرب رب عفل «بول وا

 یربره كرانو «بونلوت لاج هستم وب یا 8

 هنوط .رویتازوا رللوقو رلکنا ْماط رب هنما كتکلم

 ۔ه روا كتکلم «هلا نایرح هةرش ندب یعامربا
 هدنلامشكت هنوط . رو ربآ هب کیایهریواب «ك رهک ندنس

 کهدندودح قرش لاعش «بولوا قلغاط یعسق نالوا
 ماطرب هدتمافتسا فلت رلاوق ینیدنازوا كنهلسلس

 هسیا یعسق یهدنن ونج كنهنوط .راردبا لیکشت رلغاط
 عساو رب نانازوا ردق هنیرلکتا كنسهلسلس پلا
 یاذح یر قول كا كنمووا و . ردترایع ندهووآ
 هرزوا تیموع .ردهدنعاقترا هر 4۱۰ ندرح

 ۶۱ :رد_یسقنم هټاط ٩ رز هحورب یرلغاط هر واپ

 «كرهديا لیکقت یتسهیونج دودح هک «یرلپلآ هریو
 (ناچاو) ۲۹6 (مجهسو ز) ندنرهورذ عفترم كا

 ۲۰۹۸۳ لکوو خوه ۰۲۱۳۳ (لباغرادام) ۸ 6

 «ینامرواهح»ییعی (دلا و مه وب) ۲ ؛ ردهدنعاقت را هزغه

 طخ هدنسهرآ هریواب هلاتسېج ینرص هک «غاط نلیئد
 سوری ) نالوا یسهورذ عف رم لا بولوا دودح

 هشیر اب) ۳۳ ؛ردراو یعافترا هرم ۱۵۳۸ ا

 هدنلاش كنه و-ط هک « ینامروا هرواب» یی (دلاو

 سکوت لا بولوا دغم ایزاوتم هیامروا لات

 یو ENS (رب رآ) نالوا یرب

 (اشریوا) نانازوا ایزاوتم هلبا هلسلس روکذم هنب

 1( لوک هچار) نالوا یسورذ تکو كا هک «یغاط

 E ؛ردراو یعاشرا هرس ۱

 ندا لیک-شت یس هطقن هایم میسقن رب بولوا هدنلامش

 ماج» نعپ (هک رک لتخف) نالوا ترابع دنیاو

 د (ریینشا) نالوا یسورذ تک و لا هک «یعاط
 ؛ردراو یعاشرا هزم ۱۰۲۱۱ كی«یسهبت راق» یه

 هک لس ر قعلا نانلوا ربعت«یمارود ای وا ٩
 هلا هنوط ايس بولوا یدعیام كنم رغاط غربت روو

 كن امروا ناتسمح

 SS یطح هایم مسق رب هدست یرهضوح (نام)

 1 ٤ ۵(ع رب راولاق) نالوا لح كسک و لاو رود

 | كن رب (نیام) ید یحوا رکید ؛ردهدنعاشت را هزيم

 (هک رکن ور ) «( دلاو هشیکترف ) نالوا هدتلاعش

 رم 6٩ ید تن سی وا, ۰٩۳۲
 . رد راو یعاشرا

 3 ب ۱۳۳۵

 كص نالوا هدنلاش كنسارحم هنوط كنم ر واب

 سکو تیناغ «بولوا ندهءدق یضارا یسیضارا
 دا سارا ی هدنن و روک اف زا
 ندرلقار وط یراکدردشیا كرار وغاب ندنرلغاط بلآ

 مسق .ردن رابع ندهثل ات اا و

 «نادک رڪ شماشای هدرلاروا لوا ندرش تقلخ

 ۵ 0 امش

 تراک یرهناوئنسم تاناویح راسو خاسم نالسرآ
 , ردشغل وب هر زوا

 قوح یرلوص كنریواب س. یرالوک هلی راربم
 عبا هنسهلام 'ریکدەرق یظعا مسق كتکلع «بولوا
 رب هدنتمح لامش نکلایو «یسهضوح -هن وط نالوا

 ( نیر ) نالوا عبات هنس هلام یلامش ریش یمسق كح وک
 هدنلخاد یسهطوح یربن (نام) ندنرلعبات یعامربا

 یسهطوح ( نیر) ها یسهطخ ثانیالاب .رویتلوب

 یندمکعس ا ( موا ) یرپب ۵ وط ردهد نا

 ف ( واساب) «بورک هتعارب وط هر واب هدنان
 هدنسهرآ هبصق ییا وو « راقیح ندهرب واب هدنلاصتا

 هریواب هنوط .ردراو یسارم كلهرىمو_ ايک ۰۹

 غ روییاب هدنسارج وب نالوا هدشلخاد یغارپوط

 رهش قوح رب یک غنيوارنساو هویسیلار «داتسلوفنیا
 یهدهر واب قامربا روکذم , ر ندا 4راهبصقو

 ندرلن و «بودیا ذخا رلیاچ زواج قرق هدننایرج
 یرلدجاشاب درلن وب . رد رارهن وب للیخ یزوقط نکس

 هلبا (رلیا) ناریآ قیدود غ ربع روو هدهفاسم لیخ

 نک ندنحا كخنوم «( ) نک ندغروبسفوآ

 ندنحا كنهربواب تقورب بولک ندلورتو (راسیا)

 ناربآ یتنیدودح اروا هدهفاسم لیخ ر هرکصندکدک

Uهدید رد رل وب و ٩۱ كنو هک« رد  

 قس سوو مسق كەرى واب فلت امت ندن رلغاط بلآ

 . راز ولوا بصنم هب هب وط :E E E عاص ك رودا

 لا دل رم نالوا تصنم ههتوط بوک ندلامش

 . رد رارب نکرو با «لولآ جم روو :هدیزرک وب

 هدنس هيل ام” تېج كهریواب هسیا یر ا

 ندنیام قآو لزق ندیا ناعبن ندن رلغاط (هک ریکلتخف)
 ده ع هدتنحا كغات رب لقي شال وط فاع لکشتلاب

 هرکصندق دقیح ندندودح كنهرب واب «فلایرح یعوط

 (نیام) .رولوا بصنم هنغامرا (نیر) ندنرانک خاص

 هرب واب كنو .ردردق ات ر كنءهر واب یسهشوح

 .ردهدشلوط هزمولک 4٩۹۰ یسارجم یکهدنغاروط



 و | پ

 ندونج «هد هس رویلیکود رلیاچ قوج رب ید کوب

 ( هلاس ) ید ندي راتشا ندلامش و (جد ر) ندن راک

 یربنام .ردزستیمها یررکید «بولوا نایاش هرکذ

 «ب وک ندنما یرادبصقو رهش یتوچ رب كنءریواب یخد

 تروفتیاوسشا «غ ربماب «توریاب یرادعلٌشاب كرات وب
 ناد (لاناق سشودول) .ردغروتفاشآو غروبح روو

 رلیس هطساو راز ویو یراربن (لوا) هلا (نیام) لودج
 بجوم یطالتخا هدنسهرآ یرلقامربا هنوط هلا (نیر)

 ریس رب هدنسهرآ یریکد لامش هلا ریکدهرق «بولوا

 : ردششا داشک قیرط اعس

 هسناتسنوق نانلوب هددودح رغ بوج كتهرب واب

 بلاو هدو وا ی هان ون مسق «هقشب نا

NA,بون) و رال وک كح وک قوحر هدن راکت تلخ » 

 خو نطوو « رکت « مروو « سآ یر وچ اب
 یرکحوک اهد درک و رنو رک .رد رلوک

 ارد روش لب شک
 ندتشدلوا یربا نویسد یسهطد تانال»

 هنس هدام « تانیتالاب » ] .یدف وا لاخدا هشس رعت وب

 RAIS تعحام

 عیانمو تاناویحو تالوصح «یساوهو ملقا

 لدتعم هرزوا تیموع یماوه كەر واب بس. یورت

 نالوا هدنبرق یدودح نع لاعش «بولوا مالفاضو
 یلاوه عالم كا كنابنالآ نوتب یرهش (غ روبنفاشا)

 گل رازو و راف یرلغاط بل | هدتهخ بونح ا

 قرش لا بولوا و اهد اوه هل رات

 رلغاط هدنلامش كن هنوط قح ۲ .ردهشرس ید ,رزیسق

 رایداو ی هدن هرآ كرلن وب «هلغلوا هج وتم هب رع ندقرش

 «ردل دتعع یرلاوه بولوا ظوفحم ندنراکزور لامش

 قاچ یلخ نزای هدرا ریاب ضعب نالوا هج وتم هبونحو
 . رول وا

 لکد يا یناریوط كنبرارب نالوا قاغاط كلءرب وا

 وا رادل وصحم و تبنم ك یرلیداو هاب راهووا «هددسا

 «نتک «سناتب ییتیلک هقشب ندهعونتم تابوبح «بول

 لصاح هینیز تابوبحو نون و «یوا یجبرش «ریونک

 -ارا .راقرح بارش یلیخ بوشیس یخد غاب .رولوا

 یاناویح .ردقلنامروا یارو عو رزم ییاثلث تانسیض

 ینداعم . ردرلساح نالوا صوصحم ه یطسو یابوروآ

 باش «هلح رهک «دروکوک هویج «نوشروق «ریمد

 «یشاط ایفاع و طبل ‹ص ص « زوط روک جان

۱۳۳۹ 

1 NEI ONC ra 
(4 ANY ۰ ۳ 
E: 

 و | ب

 ید یرهاباقو یرلوص ند .ردن رابع ندءراسو

 . ردق وح

 هریواب € .یرلبهذمو ناسلو تیس «یسیل اها

 علم رم «بولوا یدک ۵ ۲۰ ۲۰۰ یسلاها

 كرلن و .رویشود > هدایز ندیشک ۷۱ هنشاب هره ولیک

 رادقم رب «تولوا ناشتو رب لث رو كيلوتف ییاثلث

 ند هيام رح ماوفا یکسا رلیل هرب واب . رد راو ید رل اد ورم

 ید رلهبیا ندندافحا كن رلموق قنا رفو بآوس «راواب

 هنیکح موق رب «بوشلرب هلامز رورم موق جوا و
 را ا ال نالا یونحو ؛ ردرلشمک

 هدع دق نامز O E هجا ساب «ییایسقت

 ترد هروک هدینامرح ماو-قا نالوا شل و یسیلاها

 ا وقنارف «هآوس «هربواب سفن : رریشنم هیوطخ

 هک « ررینم لابا 3 را تد و .تانیالابو

 ناب ۱۵ E هاب رازک رم و یرلسوفو تعسو

 ِ رول وا

 یزرکع لاها هرتمولیک عبره تلایا

Eاوم ۰۰۷ 0  
 ا ۰۸۰۲ ۷۹ هریواب یغامشآ
 غروبس۶ وآ "۰92۵۱1۹ ANAT ها وس
 توریاپ 2۷۶ ۷۳ ۷۰۰۰ اوشا رف یراقو
 خایسوآ د ی  ایوقارف یطسو

 غروبچروو ۰۱۹ ۹ ۰-۸۷ این وقنارف یغاشآ

 هن ویسٍدنار ۰۳۷ ۰ ٩۹۱۳ تانیئالاب یراقوب
 ه رب یسا AF" ۷۰ 8 ۸ ناتینالاپ

 كن هن وط هو هلا هر واب سش ندرادطخ و

 و درز] امش كن هن وط اب وا رُف . رد اب هنعه و = ع رع روو

 -واو یربآ نوتنس ندهرب واب تست ها تانبن الات رد

 تاشيالاب یراقو .كدا ید تا ناب یفیدل وا یاز

 یکاربسا 9 هلکن وب 4 شد ندنیسا سا كلا د

 .ردەدنتېح قرش لامش كن هرب واب «بویلوا

 ا هقشد ندرارهش روکذم نالوا رک تاایا

 .هچجاشاب «بول وایرادیصق و رهن رو قوج رب كنهربو
 هجورب ریارب هلیرارادقم سوفن یرلقدل وا یواح یرل

O TREES 

 ۳۱۹ ۰ غربماب | ۷ ۱ وم
 ۳ .to نر والس رهیق ۱۱: ۸۷ غرب روت

 YF ۰ تورباب "04.0 غروبسغوآ

 ۲۲ ۷ فوه | ۵9۰۱۲۰ غروبچروو

 SS نفاهسغیودول )9 هل ویسدن ار
 Ft too تروف

~~ 
 .یتهب رکسع و هیلام هوق « قم و تح لو صا

+? 



1 

۱ 
: 

۱ 

 و | ب

 «بولوا قالارف و رولو هرادا هلتیطو رشم هربواب

 هنغل روطاربعا اینالآ ردق# ره .ردب ریش موم ی جات

 كنسهربغص تاموکح اینالآ راس یتیعباتوب «هدهسیا عبا

 درک «بولوا زاتم هلازایتما ضع و لقرف ندنتیعیات

 كنيل رب یروما راسو قارفلت و هتسوب رک و یرکسه

 نابه لاف هر واب لصالاو 0 هدنلل آ یس رادا 1

 نادناموق اینالآ یی رکسع هدننامز ترح کلا .ردلقتسف

 تکه نا ANE .ردرو+ ,ک رياست هنسهدنام وڈ كنسم وع ۱ ۱

 هبا وعبم سلم رب کس نداضعا ۱۱۰ ایو ۰

 «ندناکداز «ندرلسن رب بوسنم هنادناخ لارق یساضعا

 ترابع ندن رومأم كوي ضم و ندهیاحور یاسر

 هلی-الک و سلم رب سلم رب

 كالا رق تلود ۳ . رد راو جد قتل ود یاروش 2

 یسه رواشم تشیه

 بکس ند رظان ۵ و ینایعا

EER, 

 قرام نویلم ۲۶۰ یسهونس ینراصمو تادراو

 نوید «بول واهدنرلهدار یسارمل ریلکتا نویلم ۱۲ ینعی

 زدن رابع ندقرام ۱ ۲۹۶ ۱۳۲۱ ۰۰۰ یسیهیفو .

 کیا یر «بولوا ترابعندود را لوق کیا یرکسع
 رس ۵۸ ۵۰۰ هدروح تو ار لک سه ندهق رف

 درلن و «بویلس

 . ردیحم وط

 كنايالآ هدهربواب بس. یتراجتو e فراعم

 هدکعنلت وس ی یرک ا دبسن هننراف رط زا

USی ۱۰ ویروس و  

 ۳ ندتو و 3

 ۹ بو وقوا تا و دق9
 .یدنا هدنتسن ییا نوا هدزو

 ترغ هلیسهدایز هنراشتناو قر كفراعم تموکح

 ید راه رق ثحوک او كوع ره مو یلا بودا

 ۔ادعاو هیدشر بتاکم . رد راو یسادتبا بتکم رو

 راد جوا هدهریواب .ردشلاغوح هدتسن وا یخد هد

 رلکهدن ریش عروبح رو و 0 بول و نوتقلا
 هرلناتسنورپ ید یکه د رهش 1۹ الراو هر و5

 درام توپ ا سا
 تعارزژ هدن رار ض# و یتکم هب دادعا ۳ ه دنس ضو:

 ۰ رد وص#

 یسایمداقآ نوم .رویلوب رلبتکم صوصحم هعیانصو
 تمدخ لیخ هنایداو نونف هلیایرش دیفمو بم

 . ردشةکیرلیا هسقدل وا ید هسیفن عیانص .ردهدکمچا
 تکلعرب روللو هدنحا راهرق هربوا ردق هره

 هسیا لکد ندرارب نانلوپ یرلپا لا هعجیانص «بولوا

۲ ۱۳۳۷ 

 یلئرثک كا كروب «بولوا یراهقب راف لی هنب «هد
 رد راهش راف هربب یرلکلشیا كاو

 نتکو تپیاو كوب «كیلپا دیوبیک یارجا ؛نلسرو

 . رداکد زا هدیرادش راف هراسو دغاک تاچ وسنم

 «ماح 5 جد

 ضعب زکلای هلجراخ «بولوایخاد هچلشاب یتراح
 :یاجارخا .رروتو هدد راک اس یرارت

 د «یماپب «یرد غیص بارش اخذ

 «ندهراسوزپ نلاق «داومقلعتم هربمد «هتسارک «لاب

 «یوای هد رش

 وصخ ہرا كلاع راسو هوبق مش ید یلافاو
 ندناعونصم راشو رلشاق فی رظ ردا 2

 ةن هتیرافرط راس كنایالآ یرلاو ربنق

 رکید یرہش موم نالوا ی

 «بولوا ط ورم هل رلطخ ریمد هنسهلج كنب را رمش
 هرکذ ندن رالودح .ردابکم ید یرلقرط ع ون رکید

 سقشودول) ندا طبر هنیر ییهنوط زکلای یتالوا نایاش
 . رد (لاتاق

 2ا هد هددسا 1

 لا دار درلو

 بونج «بولوا یلاخ نامهو لورم تکلعنلیند هربواب

 رب نالوا لو یتیسنج و نلنبد (قیلدنیو) هدنتمج

 ايو (ریو) دوخای (یوب) ید هدتفرط لاشو «موق
 رتددنانلو یورم یشیدلوا ندنماوقا تلک هلیما (رباب)

 كتنسغ وا لوا هک ۲ ۵ نددالب» .یدا نکاس موق 9

 ه دع 1 طرح اگر 9 (س وس رد) غوا تا

 ی مش

 < سات هیصق رب ع یاد

 هلیعسا )مو روقيل دشسو هعسموعوا) رلیلامور

 و ك ع روبسغوآ (

 .یدرلشعا ناکسا ےل راے ایم یدک و

 نانلوا قالطا هتکلع هلیسا (رایو)و (یو) نایربو

 یا (هریواب) دوخای (ایریاب)
 هب اتسسح یک یتیدلوا كعد « تکلع قانامروا» و

 .رد و یسانعم دال ید كنسهک (ایهو) نلیرب و

 ههوو رو دم

 «یدآ نامروا» هعینال

 یدنک هدننروص قلهقودرپ هربواب هرکص ندرلیلامور

 Em نکیا هدقف وا هرادا هلیتف رعم یراهقود

 شمع هنطیضد كن ود قنارف هدنطسا وا یدالیم

 درب هن دود یدک هس یسهیلخاد هرادا «هدهسيا

 ندنرادیکح قنارف هدنح را ۸۱۶ .یدیشم وا

 لغوا كرهدا لیوح هفللارق یهربواب (رتود ییول)

 هربواب ی(رول)
 ك رلشارف هلی اونع قالارف هاکو قلهفود هاک دهن. دالیم

 مرا ۲ .یدیشعا بصن هنغللارق



 و | ب

 رلقنا رف «هد ر وک ذم حرا «هرکص ندقدلاقهدننرمب ات تحت
 ندنرلا-قر رلیلهرواب «هلیطارقنا عوقو كن ود

 تفووا .ردراشقا باخنا هنفلهقود هرب واب ی( لوزا

 نال وا عیاب وا مویلا هقش ندهرب وا قل هقود و

 اپ وا یکسا «لوب رف «ایزرم_سیا «هل وب راق هایتنن راق

 ا ماج ید ینیراهطک ناتج و ایواروم

 ۱۰۰ ندنح را ٩۷ بوشیکد هلاعفد یر ءقود

 .هنح را ۱ ۰۷۰ ندر وک ذم خراب «ه.-هقاص كد هنح رات

 فلک كدنشرا ۱۱۳۹ ند را و اپ وقنارف كد

 رده وا هرادا ندنفرظ یرادقود اربسوآ هدعبو

 ندناسن (لوترا) ل(خابسلدیو) هدنح را ۰

 هدننام زی رلفلخ كب وب «ب ول وا یسهقودهرب واب (نوب وا)

 شک ج

 «قرهنل وا مقل هک هنر و هاباعذد ءهدهسا شغل وا

 عیس و ندیکب ید و دح كەر واب نالوا

 دق ود رب كس هدو و ‹ےسقل هر ام وکح تل وک قوح 7

 کک ددد را ۱۷۷۷ لسن و .یدیشفلوا مج هغل

 هرب واب اا هب رام تله زون وا « تور وسس

 «ندنراقذل وا شا مارثلا یتفرط لر وطاربم|یراهقود
 هش ریدنک ندنفرط روطاربعا هدنح را ۴

 ی روطاربعا ابا او او ءع ام « ی“ ا

 ۱۷۷۷ .یدیشاریو يح كمرو یار هدکعلا بالا

 یسیح رب راد وب وک هتنادناخ (هنیالا) 0 هد

 نالو ۱ اخو :شلوا روتکلا (رود ون لراش) نالوا

 سد ییدشا O كن را ات وب (فد و نایلییسام)

 ندنف رط هلا راشم ن وڪغيدل والخ ادهنسهقغتم تام وکح

 .یدیشل ریو یاونع لارق هتسیدنک هدنګ را ۰

 لحناد بیل ود قاغا نالو ۱ یش راق + هسنار 5 هد ۱ ۷۱۲۳

 یناونعقالارف ۾ ی تک ی٥ رغن و كابو «نوجغيدلو ۱

 قالارق هرب واب یر لدو وا هلکعا قیدصت و اشنا

 .ردءدقملوا هرادا ندنف رط هلالس ول هنن هي | ونع

 هد ۷ ۰ و شنل وا نالعا یتیط ورش هد ۸

 : شل وا لحاد هنغلروطاربعا ان الا

 ییلالقتسا هد هب رکسعو هیکلم

 هر ادا «هد 4سا

 ا

 7۳ یرلس واح جرات هلل را رادب بس هرات

 ۱۷۳۷ ( روتکلا) دودوتت لراش
 ۱۷۹۹ » فس وب نایلیهسقام

 ۱۸۰۹ (لارق) ) )

 ۱۸۰ ) یول یعترب

 AA » نایلیهسفام یعتکیا

 ۱۸۹: » فول یعنکیا

۱۳۳۸ 

 ۳ Grand) 8._ لوید وخاب ۰ اها

 (یاق ول) یکوهدا رب د لی آ كناقرمآ
 :EN ۲۷ ۵ لا

 هدنسرآیغ لوط ۸۲۱۲ هلا ۸۲۳۳۰" و لاش
 :بو-) وا ندن رادطآ

 یغوط هغ ندقرش . رده ات هندل ود هزیلک.ناو قاو

 هبش هد رولف «بولوا هطارب نوزواو راط شعازوا

 مان و ( وقاا ) و هدنفرش هزم ورک ۰ كنس هرب زج

 هزنه ول يڪ ٠۰ ید كن سهطآ ( یافول ( دل رکید

 ید یسیضارا «بولوا قّوج یراوص .ردهدن

 ۸۰۸ قحا بول وا زا ك یسیلاها یددسیا تبثم

 ي لوطا یاقول نوت مسا وب تس:ردراو یسهنکس

 (یرلدطآ هماهاپ ) هبهروکذم ريازج «بولیرپو ید

 [ ۰ هاب ر وی تعج ا هنسهدام « یاقول »] .روند ید

 -روک هقیسکم (۸905 0610 :) ی رلغیص

 هدنسب وج قرش كنسهریزح هبش (هد رولف) و ,دنلامش

 كویب) کهدیوسنج «بولوا یرلغیص موق كوي یکیا

 ( یتیص هم اه اب كد وک) ید یک هدلامث و ( ین یص هم اهاب

 لات تر ۱۱۱ ۱۱ یر ولید

 ۲۵۳ یسیهنکیاو «ییرغ لوط ۸۱۳۵۱ هلا ۷۷و

o0یر لا  ESها ۷۹ هاو  

NNبع لوط  NAیر ره « بولوا دتع  

 كو یا ا سفر كرار اقول
 .روينلو یزاغوب ( دوور ) هدنسهرآ

(Détroits de ۰ ۳وب  |« 

 اما
 قیرض هلرتفص « یکی » یرکیدو « یکسا »یر «بوللوب

Eلاش كس هطآ هب وق (یزاغو هماهاب یکسا  

 هرا ییص هماهاپ وب هلا هروکذم هربرح هدنسدرش

 بوح كن (هدن ر ولف)یج د (ی زاغ و هماهاب یی)و هدنس

 يص روکذم ا هززج هبش و «بولوا هد 9راا

 هرار د ید (یزاغوب هد ر واف) کوب . ردعفاو هدنسهرآ

 | | اشاپ ینطصم هسوک هاب
 د ور

 * رود 14 ناخ قط صم و ااا ناخ ناو لوا ا

 . یارزو ۳ 4 رادص دنس هود چ وا هدن رلت:طلس

 ۱ قوص یرد .ردیایلروح بول وا ندهیلع تلود

مظعاردص اشا 0
ا ىلع یلیلر وح 

 ۱ كا

 لا دل تابع

 .یدیشغازارحا راوتر یخدوا «بولوا یسادتنک ۱

 ۱ انس رب رج (هب و) ودنح راخ كنز



 هنس سه ز رلیساپ ی ویف هرکص تام ر هلتھح ى

 ی وا بصز ینا روخآربم هد ۷ ۵ ٩ و ۳

 .ابعش یسهنس 15 ؛«بولوا لوا روخآربم ۱ 8

 هب رادص دنسم هدنرخاوا یرود لوا د وڅ ناطاس هد

 تلاکو ماقم هدایز ندهنس قع ییا «قرهثلوا عیفر ۱

 نامع ناطلس هدنسهنش ۱۱ ۱۸ .ردشلاق هدهقاطم |

 کیا «قرداوا اقا هدنرادص هدن رلس ولج كالا ناخ

 هنکلیلاو هروم هدعبو « هب یللدمو لزع هرکص یآ ۱

 هنداغسرد هدنبحر یسدنس ۱۱۹۹ .ردشوا تک ا

 باح |

 هدنسهنس ۷ ۶ 9 ندقدل و اش ردق یآ زوقط

 قحآ قروه وا بصن دن رادص دم ۳1

 هنس وا هن هددسا شقل وا نن هسودر لا لرع "

 هد ۷۳ «یصم هد ۷۱۷ E لا
 «قردشلوا بصن ده تاو بلح هد ۷۵ ۰ یدح

 لات هدنرود ثلاث لاخ قط صم ناطلس هد ۷

Eكهاشءاب ترضح .ردشغل وا عیفرت دز زاد  

 رالاب یردق «پولوا درماث ید هناطلس هاش یسهعرک "

 ریو یرلشایخ ضعت دلوتم نددسح هددسا شاوا

 .ادص كلهنس قح رب هلکل روک یساحدو 1 ماط ۱

 فن هبیللدمو ءلزع هدنلاوش ۱۱۷۸ «هرکص ندنو

 هد ون ااا ترضح . ردشف وا مادعا هداروا ءقرنلوا

 یسهیکت یدننشش ریو ییماچ ر هدنس لحم اشا رج

 -هب رس E و هدنوا یعوطقم رس .ردراو

 وڈ ینیدلوا شلیوس هلیبلط باکر «بولوا ید یم |
 : رددن راعشا هلج هعطق

 یعدنلب لات مه هردنوک هرهپس

 رخ دست یدک کر مطهری دل یب هناهح

 هنقلود یایعاغ ملمراو لا کا و
 یزع.دنفا ارهاب یهیمروک یدلوا قوچ

 تعحا هنسهدام € یرقع مکاوا «[ ۱ ۱

 3 [. هل وچ لهاب

 هاب
 ناس هل رکید مات و (Bahia) ايا دوخای ۱

 یاشما (801۲3001-820) روداولاس ] «

 نالوا یانمه دتر لحاس كا 8

 -روگ رازیزرع نوت » «بولوا رہش رب یزکم كاا
 ی كحوك رو ہدنفرط قرش كن « یرو

 O د

 SAS كب (ورنای هد و ر)و هديب رع لوط

 ك ر ۰= “۾

۱ o o r 

  ۷ ۸یونج ضرع ۳

 وا رم 7 اسو لوپ .ردعقاو هدنس3 رش لامش 4

 ها بن ۱۳۳۹

 شسانم وراي یو یسبل اها ۲ See بول

 دیبط «یسهینآ لز و قو را یک تمو < راود

 اخ هنو ییبط حرا ‹«ییلګلاراد «یرلبتکم هبدادعاو

 . رد راو یسهناخنک رب یواح یدلح ۱۷ ۰ 0 یه

 یرکیدو هدهلکسا e بولوا ےیقنم هییا مش
 یرلقاقوس كندلم ییغاشآ

 كن ید یسا وه «بولوا مطتنم رغ

 کو راداوه 4-هسا ع ییراقو او یا

EEهدنګ رات 1٤۹ روش و  ESقردش وا » 

VA٤ا و یسهرادا ره كناءلب زارب كد هنح رات ۱  

 ا عاط هد راق وب

 یمهینباو راط

 ۔ایایزارب مويلأ 5 ترهش ۸ راک را و

 .ردب رهشیجنچ وا كنيب ونج یاشمآ نوت و یجکیا كن

 شو ۱ دیس دیس ا را :بوا وا

 ء(سهارح سانیم) و (وتناس وش رهپسا) ۳ ونح «بواوا

OEEالش 1 یهوای) ندنو ر طظ لام بی  

 .ردطام ود ودع هل رلتلایا ( دییح رس ۱و( قوبمار )د

Bahia)تكیایلی زارب ه درب ودح یاشرمآ (  

 تلایارب لندن :الانایک ه دنسدقسش مف

 م
 دم هددغاسد ثال هزبم 5 ٩۰۰ دی

 اها و هزمد و 5 سم CNT ۱ CY یسهرعطس هفادم»

 ) N 0 ناس ( ۰ 0 ۱۱۳۱ یسل

 ابها ؛بواک ندنتلایا (

 هل ع 2 ا را قش هل امش لندن ونح

 سئارح سانیم ) ارا

 ییتلایا

 یتسهیلاش دودح هددفاسم لیخر كرهود یرعوط

 كرهک ندنحا یلایا (هریحرس) هدعبو «ردا لیکشت

 هدنلایا لخاذ كن و .رولیک ود دیسالطا طیحم رح

 هلرسیداو كغامراوب «یک ینیدنلوب یرلعرف قوجرب

 زر قوسح ر ید ندرلغاط یهدنسهرآ لحاس

 رنو .ررولوا بصنم هیسالطا طيح رک «بوفآ

 ساتن وقور «وسآ وغاراب وروشیاتا :یرک وی دا

 یرلغاط .ردیررم (هشولب هد هدناعوبر)و همتون

 لحاس هلیغامریا وقسحارف ناس «بولوا قوج یخد
 ندهلسلم رب و نالوا دم هلاش ندیوتج هذننس 1

 هدنن ع كخام را روکذم و هدنتبح قرش كنو ڊق شد

 ا . رد راو ی رفنه ماطر ید

 لاو لزرک لا تا رارت

 توست ۶

 هب هراح ملا «بولو ۳

 کس > قوما «د وج (ه ومق یاغاق نالوا و

 هدنرلغاط . رول وا لصاح ها شک رایو عاوناو یشماق

 هنحا رخا تای رطعو رلح اغآ توقین هاب رج اغآ هتسا رک



 یا ب

 هد صز «سالا ءیک یییدلوا قو>ح كن تاتاب را را

 كنهسنارف. رونلوب ید رلثاط تیقید راو دحرز

 فشک مولا یر رب ضد بول وا ملت هب اض ۳۶9

 .ردشمام هنلآ هنلخاد نارع هرباد زونهو «شمافلوا

 قحش آ .بوسلوا ندهیجمز یآرسا یلثرب تنسیلاها

 هلکقا وغل یتراسا ید یروطاربما ایلیزارب [ربخا

 1 ؛ | دراباب . هسنارف .P( 16 13013۲0) - ودربپ
Cندناکداز و ندن ران اه رف روم 2۱ كي  

 ا اا ا هد لاعا رامز اوا

 رل هب راحت قوح ك یراق هر وی اپسا صوص) |لعو

 تاکرعب ماطر هتسیاش هفلنامرمق و ؛ شعارق

 «بوغ وط هدنح رات NEV .ردشغل و هد هب ابانححل اع

 &  osloردشما تافو اور مع .

aN (E: Bavard 2 NS 
 ا 0 "۳ دن | ددایپ
 روپشم .بولو ند رلفل وم ورا كب .

 را ضعب و «یدنا ندنساقفرو احا 1 (تب رقسا)

 ور اب هدانز ند ۰ . ردشم زاب "کشم هلآ هیلا راشم

 -راذءازف تربش یسیضعب ندنرلجما ؛بوزای یرلباتک
 هد ۱۸ ۵ ۳ «بوغ وط هداهل و راش) داد ۷ ۷ ۱

 . ردشع | تافو

 ی TE Eb ۶ اط دل وب رو دن 8 0
 ٤٤ ویلامس ضرع ۲۵ «بولوا جیب

 دلیعشت ندنسهلسلس (نولیوق) هدیقرش لوط ۲

 هل ا(وه عن آوه) «قرهازوا یرغوط ه قرش بونح

 E رفتلادعب یی را رج تاعب رس (وس وا یوروم)

 بسک هلیلابج لسالس كتبي قرشو هلیغاط (سوفی)
 . ردنا طاب را

 رک رد ار اول او مور را ۳

 ۰ . ( درود
 ۱۰۰ كمورضرا بولوا هبصق °

 هره وایک ٩ ۰ كنوزبرطو هدنسرن امش برع هرنموایک

 E روش ییا 9 ‹«قرەلوا هدنسق رش بوتح

 هدر یکی ع رم وص قوروح و ه.دنرژوا ثش رط

 یمسقیغاشآ «بولوا مدقنم اا کیا هبصق .ردعقاو

 جد ESE یراق و و هد دما ردعکاو عاب هدهو وا

 عاج حاق رب «یسیااها ردق ۸۰۰۰ .ردهدنکنا عاط

 رایلام و رو یش راچ «یس هب دش ر بتکم «یسهس ردمو

 یا ب ۱۳۳۰

 یماوه .ردرأو یسهقیثع راثآ ضع هلاق ندننامز

 نوت وتیداوس ندشموک هدهبصق و .ردقوئوص یخ

 یک یر لاعا ریش یک قلهراغیحو یسیط وق

 ا 2 ید رلیش یک و ملک «كل همش ود

 ۴ یهبرف۱ ۸۰ «بولوا هدنطسو كن اول یساضق د رویای

 هداصم : ررردقنم هبه-حات ۱ 6 رز هحورو عماج

 رول «ایلع "یرول هل رولب ءهرالح نفرت «ك رو وا

 ءصاصتغا ءسروکوق «تراخ ءوبن «روحالاب ءرونس

 کر
 ۱۱۰ نا و السا یروطقو نایسرح
 ۱ یتکم نایبص ۳۶ تسردب ۸۳ دعسو عماج

 رب «ناخ ۶۰ «ناکد ۸۱ «ماج ۳ لشسانمو اسیاک

 یجر اب رقت «بولوا یسبلاها ۵ ۳ ۲ 6 ۰

 . ودر و یمدش راف ایوب دراو نوباص 1 « هن اعاب د

 هارمس هلا هع وتم تاب وبح «بوا وا تنم یسضا را

 یلیح «ب ولوا قوح جد یرانامروا یواح ینیرلج اغا

 لندن سارح وص یو روح «قرهش وا عطف نود وا

 . ریلی رب دنا

NE9 ۶ یهو موم را + یعاج ر کر  
 «بولوا یرپ كغامنس ترد ندا ۰

 یونج قرش «هدلاح یتیدل وا هدنسلامش بغ كتالو

 «دلرغاجتسناجگ ر زرا ابونج «هلرغاجنسمورضرا نددت

 نوزیرط ند-نفرط یلامش برم «هلیتالو ساویس اغ

 .ردطاحم و دودحم هالدودح هیسور ید ًالامش فیت الو

 یس هلام ریکدهرق ندنراقاصس ناص زراو ا

 (بوق) ناریآ ندن سهام ررخ رګ و یزفروک هرصپ

 نوز رط «يڪ ینیدل وا شاربآ هلي سهل لس یغاط

 لس (سوت و) یعدق مانو (راطاب) یغد ندشالو

 زاربا نتروص یداو رب نوزوا «بولی رآ هایلابح

 یبظعا ممق نالوا ہد رج قرش لاش . ر ودا

 فرع بونجو «ندن هضوح كىر (وص قوروح)

 . كنسیداویررم(تیکلک) عبات هفامریا لیزف ید یممق

 ۱۳۱ لغات هر يا روک دن .رد راف نددسالعا مسق

ک ینید- لو یراعرف یوحر هداو-] نورد
 کد ی

 ند رلغاط و «هرزوا یوا بصام ۹ کا ناثل وا

 كغاجس و «هيلع هان . رافا ید رلهردو رلیاچ قوح رب
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 ست هل رلذام ر وا عسا و یراتمح رنک ا ك رلغاط و

 جد را «رانکوک «دیلپ «قاوذ < هشیم ؛ ماچ ؛بولوا



 یا

 دروباب :یغامعس درویاپ .ردواح یرلجافآ راس

 بک نداصق ترد هل رسا ناریشو تک نیو ۲

 ی .ردعماج یهیحات ۰و هبرق 6 بولوا "

 ینعی یسیلک مسق كرلنو .بولوا یئکت

 نایت

 رس و عماج ۲۹ ۲ هداول نورد . ردینم را دیجاسابو 1

 ۱۰۸و هبدشر۲ «ژتساتمو اسک ۸۷ ءدسزدم ۱۷۱ ؟

 3 یتکم ناص 1

 وج فور و ۶ ریکنچ ۱ افت
 كوي « بولوا ىلغوا كناخ °

 كنديس و رویرلتکلع راغلب هلا قاف هدننافو كرد

 مرا ۰۳۹ .یدیشعنود هنسهصح یسهیونج تمج
 اتل هدنسیرجه

 ات ایحال اد ه دعد و یادش و 2

۵ 

 ناتسراجم هرکص هنسرب «ییایزلیسو ن
 بو طیض یرلتم> وا

 ود هتشهدو فوخ یاو روا نوش «هلکعا تراغو 1

 ییدلوا رایود هدرا 16 ۱ شمروش 3
 روبحم هد وع هقا حق فن رزوا كرلثب وغ

 تنواعم هدنطبض كناربا هن اق وکنم

 هد "1 ۵ ۵ «هرکص ندک دا

 ضس ]
 یسهدازع بول وا 3

 تاحوتف ضصع هدایح و شقآ 9

 .ردشا تاقو "

 وکاله لد هب ر ریکنح Pp هن 5 ۱
 ناخوددأب
 لغوا كباقرط و یورو كناخ "۰

 لتقف كياخ واک یسهدازع هدنګ رات ۰۹ ۶ بول وا

 كیاخ نوغ را یسهدازع «هرکص ندک دروس تنطاس ۹

 ناوعح ندنف رط ناخ نازاغ نالواشلدنا دیس دو 1

 ۰ ردشغل وا لو هنس وا سس «بولوا بواغم هدن راوج

Bayreuth) 2یراق و هد رب وان )  

 رهش رب یزک سم كنتلایا ای وقنارف تدزیا
 (غربساب )و هدنرزوا یر ( نام ) لی لا

© ۰ ۰ ۸ ۱ 

 ٤ هف وح «یرلذافوسو هينا لز وک ضعب ‹«یسلاها

 دلت و . رد راو ی راهش راف هقاش و تاج وسنم قوا

 یزکرم كندلقت-سم تموکح رب ندنراقلواعرام ايالا
 . یدیا

۴ 
 ارا

 . ردعقا و هد ست هرم وایک ۳ ۲ كن هش :

۳ e 

۱ TT VOT 

(Baeza)ندنس ع مسا «*اضی ۵  
 هطخ (ایسولاد كا

 لامش هزتهو-ایک ۰ ك (نایج ینع) تیبا و لا

 یا ب ۱۳۳۱
 ۳ «یسللاها NNE eee «بول وا دیصق رب هدنسقرش

 یتکمرب ص وصحم هرلث و زح 6 یرزسانمو اتسلک قوح

 سل دنا . رد راو یسهمن> 2 لر كو

 یزکں م كن هيمالسا تف ر دل

 . ردشغل وا لمص ۳# رال ود ,اہسا هدنس ره خب را

 «بولو 1۲

 ۸ 0 ۵ ۳ 2 1 ا ۔رړس ۱ ۱ ۳ EEL اطلس لب ۰

 وا يسخج درد كىەياعك ماظع نبط ا

 كندنات ناخ دارم ناطاس یزاغ راکدنواد_خ «بول

 هدنګرات ۷۱۱ .ردینوروت كناخروا ناطلسو یلغوا
 كنیبطع 2 هوصوق هدنح را ۷۹۱ بودا دلو

 یمیدل وا هدنشاب ۰ .هدقدل وا دیش یررد هدنیقع

 مور كردنا ماود هناحوتف هلا سولج ا «هدلاح
 هدیلوطا او نیدوو هنراو بوکسا «هوطارق هدنلیا
 ات هی و ام «ناخ ورا ص «نیدیآ الا

 ۔وطسق ,داقوت «هرصیق ؛ساویس یامقآ «ربشقآ
 هتب هدعیو «رایدنفتسا دالب ریاسو ساحش هروک «ق
 هلاخ رب ؛راصح هحالآ ریش «تیالس هدنلیا مور
 هیطالم «یتسهب <« یرغن اک هدیل وطاتآ هنب هرکصو «هننآ

 ك رهدیا رس و مت ییرهبصق و رهش خاک «یک رود

 .ودحخ كن هيلع تاود هدنفرظ هنس ۸ كدهتشرا ۹

Eهبارعو تنح و ؛شلوا قفوم هک عیسوت  

 تیقلت هلیبقل

 نام رق .اشتنه «ندیآ یلوطانآ هلهح و وب . یدیشعوا
 .دیفع تعوکح كنب رلکب هرد یک یرالغوا رایدنفسا و

 یتیدلآ هب هن امع ةلداع هرادا تک «بورا رو ندنس

 گن

 ) مريدلو « هانب هدست ام هق باتس نالوا

 A N اه
 ااو قالفا ر هلی الیئسا یرلف رط
 اوروآ «قرلوا لئا هناحوتف ضعب ید هدناتس راجو

 عیس وت لیخ ندیلیخ ید یە امج كلام یک هدنسهعطق

 كن مش هینرطتطس هدنسهرص تاحوتف وب .ردشغا

 اک هدنح راخ كیهیاعم كلام ید

 «نکیا هدقفلمطاح ههرصاحم

 فنساطعا هب ذح نوتلا كي نوا هددنس یروطاربعا

 عهاجرب ا ع 7 0 لها هد هینیطنط ہد و

 «ك رهیغا

 مو در هدنح راب ۷ ۱

 ہوا یضار هکعا EE و یر لی او روډ هنساتب

 A حوا a ررش و رم هل راط رش و «ق ردل

 تراسج ندنجورخ كکنلر ویت یروطارپ«ام ور هرکص
 یماجو ا ند هينیطنط ق تدا لها ‹«قرهلا

 «ك رمدا قوس رکسع هاش دا ترد> :هلکعا مده



 یا ب
 یلغفل و هدنلا ههم عقاوم راسو یراصح یلوطان نا
 رو شش وط هد ) ورا E ین هینیطنطس3

 مور هلیبصعت كلبهذمه یرلتلود هوروآ هدقلارآ

 قاشا «هرزوا قم را رو ندو تاج یر وطار |

 نالوا شلدا بانا هنغلر وطاربعا اا «بودا

 رک اسع سنا رفو راجو نالآ (دنومسجم) یلارق راج

 ¢ هد هاش | زواح ییەنوط هدنح رات ۷ ۹ هلیسه رف و

 فلهوعه هن رارزوا یک مریدلپ یک دن زاب ناطا س

 یسدنک كدن ومسح» كرد رامو را و ب والغم ییس هزج

 نروق یناج هللا رارف هدنسهماس قفل وا لیدبت قحصآ

 لناشوب .ردشعشود ربسا یرکسع شکاو ؛شابهر

 السا كولم راسو قوقر یک اح سود هنن رزوا قلل

 كرهردنوک رادبدهو را ويف س ص وصح یسهلج كم

 .یدرلشعآ تدوم ضرعو كىرەت

 فیم السا تالام

 یرلاکلوا هدیلوطانآ بلغلوا ءدکع | 0 طبط ی

e 
 د دتسا تیفرت هت رح یشراق هب هی اغگ تلود 3

 ههاشدا هللا لوخد ههیافع كلام رويت «ندنرک

 حف هدیلوطاآ بودیا تعانق هلیکلاع كنیدادحاو ابآ
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 «فیلکت یتسعا كرب هنسیدنک یررب یتیدلوا شا

 «هلح و رخ هدایسآ تنل ز وع هدهرص وأ

 و E ۳ ض# ی

 هتساور همت راغو بر یراذرط وا راسو ساویسو

 لتق ید ینلغوا رب هدنعسا لرفطرا كهاشدا هروک

 هرزوا قلوا یسیم یعخف دن زاب ناطاتس «ندنکیدشا

 ۸۰ ۵ بابا عفر TT ا و نانلوپ

 اس یلغوا كوي ه دن رات

 هدن-ه و وا هرقنآ «ب وب رو یاف هروع ءتولآ ربارپ

 نالوا و دننیعم لب اهاس هدا ریش هدکدتا قالت نیفرط

 مس
 ی

 ید یییدالوا ضعي رب اس و یا

 مسق 2 کتسعو :یراب راوس ربا

 كب هس ورب «فل را رو لاا راد ها نیش ءندن راک دود

 *رارف دن زاب ناطاسو شا ططط ی راهن رخ ‹كرةلك

 تٽرہغ ردق ك ۹> رد كلوص «بویغا لوبق تا

 «بویمهل وا ردتقم یشراف دیک ردقوا «هدهسا شا

 ڻاکنل ر#

 هدنفح یمیدنل و هددلم اعم هن

 ب ایوک
 ر

 LF RN یفم تیقاع
 یر اق ۵ ملا راشم هاتسداد

 سدح هسفت ریمد بول وا تیاور جاق رب
 ناس هک رد وب ی (هددسا یوص ید ییدتا

îkهلم اعم هلما کاو زازعا هد روص قذاوم هنس رادم  

۱۳۳۲۳ 

 کا ی ان یا 3

 o 1 ۳و
۳ 

 3 ۰ ر ۰ ۴
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 تیرفظم و تببلاغ ندهبراحم یکیدتبا ره قحن آو «شغا

 تعشود هراسارفنطغوا نالوا شمئبلآ دخل یس ەچتن

 هر وک ی ۸ «ب ویمهداأ و و

 ندقانخب .دنهاک ودرا كروع هدنشب نوا كننایعش

 یلج یسوم لغوا هلکعا تافو ندسفن قرضو

 نالوا دارت كرهدبا لقب ههسور یییرلهزانح

 عیجش و روسح كی .یدایا نفد هدن راوح كق رش عماج

 هداعلاقوف هدلادع یارحا درک هدهبراح ك رکو

 «بول وا دیکشلایوق هاتشداب ر ردا مارعتزا لش

 هد هح رد كج هل هناي قیحا یس وق کھ هدا ز

 عبطلا لو زآ رب قسحا .یدیا امرف مک تینما

 شید یا-هج یک روم تح .ردورم یتیدلوا

 ید نسهر و باوح ترس ردقوا ه ریگناهج رب ماط

 -ردمو ریبک عماج یهددس ورب . رد راو رلنیقا تسش

 و نواه یار رپ هدهردا «هق شر لدنس هس

 ر هدکلام یرلکد_تا ی

 ا ا

 سرادمو عماوج قوح

 ٤٤ «بودا قاهاشداب هی

 . ردشغا تاقو هدنشاب

 ۵ نرک دشود 4 راسسا هیلاراشم ما ات

 هدن رب «بوشبقلاق ,AEE یاعدا یرب ره كن رالغ وا

 شل ود نار ناهلس هدازیش .یدرلشمشیتوط هبهب رام

 یتنطاس ناک را هداروا < هلن | لقت هب هن ردا ندهس و رب

 ر رکید مقام «هد هسدا

 مادا یرب جھ كرات وب قحا .یدیشقا طبض یه ردا
 یل یو وا 5

 ندک دک هات نذر وب هنس ۱ «بویمهلوا قف وم هتنطاس

 ناخد ناطلسیلح نالوا یدش را كد زاب دالوا «هرکص

 كلام ةفاک كرءرو مانخ ھهق رفت وب هدنح را ۰

 ؛شغعاسولح هتنطاس تا ۰ «هلعج ی دینافع

 هشاونع یس ا ء۶ تلود هلهجو وو یاب كي ها

 .ردشملوا قعس

etماظع نیطالس (ینات ناخ - ناطلس)  
 جالا وبا پول وا یسیح زکس ك هیناذع .

 ناطاسو لغوا كن اث ناخ بح ناطلس یزاغلاو

 «بودا دلو هدنخش را ۸۱ .ردیورو كندا دازم

AAهنب رزوا یاف و كنب راردب هدنل والا عب ر یونس » 

 هد هنر: ط سو رهش .ردشعا سواح هب یامګ نک

 .هدازېش . ردیسپشرپ كنهپنامع نطر ندیا سولج



 یس واح ۳۹ .یدیشفل و یسلا و .dA ا

A nنالو ى 9  

 ماش <« هلغلوا بولغم ج ناطاس هدد رام 2

 ,(یابتیاق) ندهسک ار كولم بودا وارف هر[
 هشنرزوا یایصع كنلغوا نامرقو ؛شعا اجآ ٩

 رارب هلکنوب « بولوب تصرف ید ج ناتا و
 «بوا وا بولغ هن  «هددسا شایرلبا ردق هبه رقت

 چاق ر «بودا رارف هو ا ندارواو هسودر 3

 یرلتلود ا وروآ یردلاق هدامورو هسنارف هنس ۰

 قفلوا ذاا تلآرب یشراف هیهنامع تلود ندنفرط
 ردناسکلآ روهشم اا ی رکصندق دل وا طو هه را

 كح ۲ ردذعآ تاق و هد وبات 0 وع ندنورط ایحرو 1

 ناد غب هدنخ را ۸۸٩ هلکش رک هناعوتف قره

 یلک و ی یهروگکحذم هطح 6 ك رهدیا قوس رکسع

 ى ناطلس هد . ردشعا طرح یی دعلق نام رکقاو 7 3

 ها اس. اق ىلە رے نالو ۱

 نالو !a هب روسو هنطآ ۱ بولیجا ا

 شا هاج و لو

 ۳3 ۹ نرو س ردق 4س شد ۰

 نکیا تع ع یبنم ههبرام تاذلاب هادا ترضج |
 E AAV OIA مص هلیط سو كنکاح شوت 9

 بول و ع و و نونابه ر قس هنف 5۳ لیا م 99 هدو 8

iیاد وان رآ نالوا ش دماقلآ دطرص تی هلیداع تفو وا  

Hea ۳۹ ۰ ۰ 4را ید هاتسرمل و هاتسرام ؛ یک یو  

 كره ردنوگ "

 6 تور وب ر ف دننمح ه روم تازا هدنحګ رات 2 ۳3 3

 جاردو «نف ی ا
 لیا مور . ردشغا ظبض ید یرارب ض»د ی ک یللدمو

 ی واحرو ماحس كها داب رثا ۳ دل ایقذ وم و ید و

8" ۰ 

 RS تل ود روما هرادا دید یخو”

 هدعد 0 وا دكا مانع ۱ ك ۰

 و نور ۳ ‹«نودم 6 ی ها

 نسو
 سم ر د)اق شاب را دسفم غاط 7 هديل ولان آ «بولوا

 نالئاش هدا ریش نانل وب یییلاو نو زب رط ند لفدل وا

 ا طط ناتساورخو هنسو (ةاعتم و ؛ شلدا تراق

۱۳۳۳ 

 «بصذ هللا و: دنس یرهلوا دیعب

 یا ب
 ندعیط تدش یاس هرا تل «هدد-سا ر

 یهاشداب ترضح تلود یالک و ضعب نالوا كانشیدنا

 هلسالحا یدجاناطاس لغوا وب كرد شیخ وا

 ابرح ےلس ناطاس .ندنرلقدا وا شا قیوشت هغا رف

 ناعطلسو

 تولوا نوقم دس ھا اع و وک ا اطلس

 .یدیشف وا تشت هنیلح ددا

 (ندنرلک دتسیایدجا هدا زہ نال وا مولعم یبط تواحر

 ناطلس بوک دنداعسرد ماس ناطلس هما ربا كرتون

 یسهنس ٩۱۸ «سالح الاب a RRL ید دیزاب

 یددساش وا تع نع هه دهن ردا «هلغارف هدن رفص

 هداعسرد یرلهزانح «بودنا هدهار یاننا

 نالوا مانب هلب رلبلاع مان بوسلوا یسهدرک انبو «لقن
 .ردشفل وانفد هتسهص وصح 4 كر E لرش عماج

 ی

 یلعو یناربمو تاریخ «بواوا تاذ رب قتمو میلح

 طیض فلک و س قوح یدینند تاسسوم ص وصحل ا

 رهش شک ۱ كنیل وطا او لیا مورو هدرارب کیدتا

 دای رلتراعو هسردهو دحاس و عماوح هدن رادبصق و

 ترپش هاکغد «لو د زیاب ناطلس» «ندنراقد روم

 قلهاشداب هنس ۲ . رد رتشل وب

 . رد رنشع ۱ تافو

 یجنکیا كناخ نایلس ناطاس ینوناق ] رو ها
 . ردب ردا ر كنين ات ےلس ناطاس ولغوا

 هدنشاب N «بودا

 یرلیلاو نامرق هجرت بحاصو ناخوراص ماسناطاس
 و روط كد زاب هدازمش «هدلاح ی راقد و

 بج وم یتهجر هدندنع قلخ ضم, یماشم هنیردپو

 قوا دع لو هنر لیاس نا طاس یمیادنک « هل وا

 -ا مش دسفمر هدنمها قطصم الال .یدیشش ودهنس وه

 ردص «ندنفیدل واهدکق ااوغا «هلح و ر ینیرک ف و كنهد

 «بولآ ندننای كنءدارمش یمیلا یوم اشاب مسر مظعا

 وب هسا ثیب> وب .یدیشمهرو هناي یاس ناطلس
 نیمأت یلابقتسا یدنکو قءاراپ هیاس ناطاس هاعفد

 ییفیدنل وب هد راکفآ سعم كنسدنفا یکسا «نوحا كَعا

 «نوحا تابا ینساعدم و یرکتص ندک دا ناب

 راب وکم هلتفادص رب دتخاس هد زاب هدارهش

 اقلا یدنک ًاتاذ

 ‹«قرەزاي

 Ef هد و رکذ ینب دل وا

 هکعا دارا هیاس نالا

 شعازا

 بس ینیرلباوج و «قیوشن
 دجر بحاص هلیلافغا كمداوا هنن .یدیشمالخاب

 یایاده قاط رب هلوتکم رب زیمآ ریقح هیاس ناطا_س

۷۸ 



 یاب

 یایاده و نوئکم و ماس ناطلس هلجم رجب وک هی اا

 ناطاس یدنکیدتا دقت هب یهاذدا بناج یە

 رب مم٥ یک نام رة تو تحت ینلاح كدب زاب نایلس

 یغوا کیا «ندنکیدم روک بسانم د یسغل و هل

 هدنح رات A16 «هرزوا قوا هلم اعم ۷ نایس ه دنهد

 هنکلیلاو دیسامآ یدب رب اب هدادمشو هيهات وک ییلسناطاس

 یدیوق ب ویا تعاطا دن زاب «هددسبآ شهر وی تبصن

 هللاس را رلهدآ صوص#مو ؛شدهم هقسیا كا كر

 چاق 7 تف ةع «بو,۶ا هداف ید دیو حس نای ر و

 .یدیشعا حفر یایصءع یاول دا عن هک كی

 ۳۹ نا قوس هلیس هدنام و یاس ناطلس

 هعفد کیا هددیسامآ هدعبو «دی وق ادا ندنفرط

 كي چاق رب و ینلغوا ترد هه رکص ندت دل وا بولغم

 رلکر ی و و رب ند ررپ 4 9 29

 خا نیمْأت a نسح هدش وزو 0

 داش ِِ و ړل اولس ناطلد ه دور «هددسدا

 جد ندد رط راو «هنب رز وا رلیعلبا نلیردن وک بقاعتم

 .رلشاب هغلوا كانش دنا ندنار والد یکه دنتیع و نددزیاب

 ندقدلا ندنتیعمیتس هنوع هلا هلیسو رب ادا ندنفید

 میلس ناطاس ه دنم رګ یس هنس ۷ و «(سح ید

 «قردنل وا ماست هناغآ یلع نالوا شلردنوک ندنف رط

 تعیبط و صد روح ندایدا و نفد هدنا ويس

 .یدیا راو یسهبرع

 ند هدعلاو 7 تبار ناخ دام هم هم ۵

 دا و نهم تا لا ناخ دجا ناطاس رد ردآ رب

 هاف هدنح را ۱۱۸۵ هدنرات:طاس نامز كلا ناخ

 .ردشعا تافو

 ۱ حاج سس ناطاس)

 كن رهش لویاتسا نال وا كيد ا

RIS :یا  
 یا ا

 كبار یکسا نال وا یر باب م ویلا «هدنف راف

 SE ۰ ردعقا و هد دل نال وا انهو ہد: سرش راق

 یا ب ۱۳۳

 یا لهفرش رب . ردشغ وا لاکا هد ۱۱٩و ًادبهتسان
 یرهس ردم «یس نا راع هدنراوح «بولوا یسه رانم

 ید یس داخ دتسح ر دلیتف و . رد را و یتکم لایدص و

 نیدلالو مالسالامیش هناحتک یهدننورد .یدبا راو
 LEE «بولوا فو كس دنفا

 یسدع رک سناطاس

 ه رال واح ید داح

 یس ر كناشات دیس ر قبسا ردص ها رل دق ره ل رمهاشم

 ر ويلو

 درزاب روو
Ebaشەر وس مک  

 هدنتهج یو ( بس
 رایدنف_سا نالوا

 . عاش ریماو لغوا تاکب لداع «بولوا ندرهداز
 ناف نم اورو كالا
 هاش دام هلکقعا فداصت هنتنطاس نامز كناخ دب زباب

 یی راکلم رز ررپ كن رلکد ه رد کہ ديل وطان ۲ كم ا راهم

 هت دک تنو « تورو یفذلوا هدکعا طبط

 لوغشم ندف رط هقش یهاشداب «قر ديالك ۲ ینکح هلک

 «كرهدبأ قافلا د-قع هلیتم زا قالفا .نوحا كا

 .یدیشعا قیوشت هتموصح نالعا «یتیرادمعح قالفا
 ۷۹۵ یرکص نیک دشا هیر قالفا دی زباب ناطلسم

 شا رکسع قوس یراق هب دج ر بحاص هدنګ رات

 لغواو ؛شقبا تافو دیزیاب موروتوکهدانناوا «هدهسیا
 چ رایدنف تا رایدو ؛شعاپق هویس كن رایدنفسا

 تلاخدو ناهثسا یسیلاوح و نونبس رکلاب یردئوا
 .یدیشف وا درب هکب رایدنفسا هلا یوم ندا

 هبصقر یزک اوا هدنتیالو مورض را ۱ 1۳

 ۰ ا یدودح ناریاو هیسور «بولوا

 یرغآو هدنفرش هزنمولک ۵ ٠ اولا «هدنب رق

 هیصق . ردعقاو هدنس رغ بونح هرم ولک ۲ ۰ كنغاط

 یرهناخ «بولوا هدنجشا كنهردرب ناتسکنسو عفترم

 هد رزوا كرلایف | هدراریاب یکهدنفرط ییا كنهرد

 ینکا«بولوا یسیلاه ۷۰۹۰ .ردقازوا ندنرار رو

 «هملق رب هنلاح بارخ هددبصق نورد . ردد رکو رسم

 یارب «عماج ۳ «یغانوق تموکح رب عنصمو مدق راک
 جاق ربو یا «یتکم هبدشر ۱ «هسردم

 E لح نیشرق ا .ردراو یتکم نایرص

 نارا .ردمالغاص تقو رهو لزوک ا هد ۸-با

 مربدلپ هبصق وب .ردراو یتراج یخ هللاتسسجرکو



 یا ب

 ۳ راو «قردنل وا شا ندنف رط نا دب زاب ن

 یشراق هننا ز واح لر رابات یسهعلقو ۳ دل اب 29 ۱

 یاتهیىاصق .د زا وا دام ا لوق هرف رب

 كغاعس .نولوا ىا کس كغاعس نال 1

 كەي امع كلام ا هدنقرش یان كتالو نوتوو

 رش اضق وب نالوا ترابع ندنسهشوک لاک قرشآ

 سارآ ؛بولوا دودح هلدودح هیسور "الاشو نارا |

 نربک هتغار وط ناربا ؛هرزوا قلوا بسم 8

 (كیوانرک)
 بو وا تدتع لیح یددسا یالبح یس اا

 . ردن رابع نریم تسوا كنسهضوح یا

 ضب NE ناغ وص هلا هعونتم تابوبح یتالوصحم 3

 . ردن رابع ندرهویم راسو زو راق «نونافو رو رب ۲
 ماج ییدبرق ۷۸ ریارب هاب رلدیحا یلالحو یینامدا اض

 ندنرلترم تعاد رک لاک تا

 . ردرلیش یک هدابسو یلاخ «ماک هیلحم عیاتص و

 ندا ب و یهالو وا ا

 تتیالو «بول وا یر لرغادحس ت ترد ۱

 . رد رامع

 دز اب

 هیاربا دو دح (ةرش «هلغل وا حقو هدنس هیفرش ته

 دایغاتسمورضرا ًابرغ یدودح هیسور ًالامش لا
 .ردطامو دود هل لالو ناوو سیلت یخد ابو

 تارف یمعا مق بول وا عشمو قاغاط یسیشارا ملععا

 كنسهضوح یربن دارم نالوا یعرف هچلساب كنب رہن
 یواح یتهبانم كربنوپ «یرەلوا ترابع ندنسالعا مسق ۱

 رم زکلای ؛ردعبات هتس بام ید زفروک هرصپو" 1

 یغآ .i هدنسهلام رزخ رح یساضق دیزیاب سقت |
 “ی ینیدلوا هدنسدلاش قرش یان كناول یغاط

 هس وکو یر «لکنح ید هی و یدودح هیسور .

 رالوق خاطر هنحا كغاخس بواوا دتع یرلغاط

 . ررویازوا ری

 . روینلوب راغاط اونو" مود رو یغاط يرو

 قوب مجه یرلنامروا"

 نال وای زک

 غاطالآ ید هدنسدیونح تېج

 تنم یسیضا را هددسا هدنکح
 هویم ضع 3 هع وند تاو و ت 5

 مه داعم سیش هدا ول نورد. ۱: دو را ند رو ریس و

 هدنرجاقرب كیاول .رونلوا لاعا باروح ءیلاخ لک
 روض ندع راسو لدروکوک 8

 دن زیاد

 رد راو زدجلبات و

NES 0ا  

 E۱۸ «بولو ۱ مست دا حق ° 4ل رلعما باتو

 ی

۰ 
aرَ «نیداید يات زا اک  

 هب 5
 ی

 E TN (هدلاخ ۹ عماچ یی هرجا ۱۹ 9

 یا ب ۱۳۳۵

 یتمرا یس ۸۳۶۰۷ ندرت و هک « رد راو یسبلاها

 درد یرکا «بوا وا م السا یروصدو

 اغوا BEET ات رکا | ۱ 3

 Ro ص۱ ۱ دی ۱
 شا روهظ ۵ ان 3 ۱ یر 2 ۰

 بله هی. (نش و رربی) رک ردناذ 7 ندن ویف و_ص

 - اغذاو «داحا قد رط 7 نانلوا یس یشور» « هل وا

 .یدیشعا لیکشت تیم و كحوک ۳ 3 رلغ اط كا

 ) یتیع ها

 اط ہد كياسار

NN?هد رات  aرو ۰ و ی ک  

 یاطس درب

 دنر م . ردد و دعم ند هقبط ی

 هنداور كاکلخ ناو ۲۳ ع دوخای ۲۳۱ هدشاور 0

 .ردشعا تاقو هدنخح رات NE د وخ اب E ا ۱

۲ 

 بولوا تاذ رب لاع . رد رومشم یامارکو تاماسقم

 ند رک یب.العا دح .یدا راو ید یس رع تعیبط

 ید یردار ییا هدن رلعما مدآو لع «ب وا وا یدتمه

 بوعس» هنق رط لورف وص جد رلن وب 5 راو

 AS راعسا لح یعابر وش . رلیدبا

 اریماع و فراع هتک وت قشع یا

 ارمان وکن هدرک مکوت یادوس

 نورب هدروآ و نوکیم بل قوش
 ا ربماطسپ دیزباب هعم وص زا

 ندنلامیر e رطح

 هيلا را

A Sil 
 3 هم مم *

 هم هاش دان . یدیا دوان ا ناسا نع بول وا

 کود را هجرت تحاص وات شود ریسا هد روع عدو

 دارمش نالوا هدنثای شب لوا زونهو نالو هده

 هفیظ و ینم را ر وق ندا كل رل راب اب گل را یلح

 هتاورو نړ نا نع و قاشم یو ۳ «بوشدا

ISLSاب ریکا ۳ ه رو  
 تک ی
 یهدازمش و «قردلو

 2 ۰ ی ¢ 

 ام ییسهداز و «یردلا هش رز وا یعدق را

 و رات روق OE ا هت هاف اأ

 تقادص كن دج ر تحاصیرلترضحناخ دع ناطاس
< 

 «ك رودا ريق ون بر 9 یسیدند و «ر دقت یو

 0 رلذ اب بو الل و : یک صاخ رو" ا3 5 راتنطاس تدم

 دا کرا
 تحاص ین ام ةە دو:> لع وا و -

 هدنع-ا هللا دع ه دعا ٣ أ سما دع و یمر و دن هج ر

 غوا ریس زا اشا دب زیاپ «ندنکیدریو هد ژان رآ رب رکید



 یاب

 «بور هلا یهللادبع موقرم هدهبراحم رب ییدئیا ها
 ییدشا سر

 قوح كب هها دات بول وا بلا جد هد د راح ر

 هدنګ را ۲

 یش راق هنلغوا نام رو .یدیشعا مداح

 تیالس هاشداب .ردشعا تهدد

 هدنتېج ندا «نکیا لوغشم هلناحوتف ضعب هدنرلف رط

 قوس هداا قللخ

 هدازمش اشا دی زا نا از حفر یی ایصع یاول

 م 1 و دنا قطصم هح واک رو

 و عفد كم وقم ہدنتیعم كناخ دارم ناطلس

 كم وقم .هلغلوا قفود ید هعذد و «بول وا رومام

 ناطلس هد ۸۲۶ .رلیدتا عفر قبدوح و كنسدب وعو

 ردص اشا دزیاپ هدنعوق و یافو هددب ردا كیاخ د

 ناخ دارم ناطا س یاعتالاب هلا اعا مها ربا مظعا

 « رد هند دا سولح بولكا ههسورب ندهیسامآ

 ر بول وا قفوم هکم دم رد تنا یاد هد هسوک یتنافو

 راکدنوادخ .ردرلشلا یک وا كن روهظ قلانف هنوک

 «هلغت وط زررعم و مرکم اشا دن زاب ید یرلتموح

 نالوا شا روهظ هدنتح كيالس هدنح رب ۲ ۵

 «قرهشوا نییعت رادرس یشراق د افط صم همزود

 هدد راع نالوا وا عفاو هدهرد ییزاس هدنبرق هب ردا

 ریسا و بواغ» «دلکع ود هنف رط قطصم همزود ى

 ندا نالوا تک هنکح یر زو كهمزود «بواوا

 ییماقتا كنم داماد هدواو :شقوا ماست هدینح لیغوا

 رم یردارب

 ندکدشود رسا بول وب هدنناپ هد د رام وب ید كم

PRES AEهلاود  CO A 

 لتفو )حنا

 یو سی دیک روا لا

 ی دین لغوا ربم زا و داس و رص تاد

 EE ماقتا E كرەدىا

 ك رهاش نیدلا و ( سم | ز ربم) ا

 «بولوا یورو اکل روع و یلغوا
 اک كغ رد هد ۷ و هدنګ رات ی

 هدا رش ر رعاشو بیداو اع .رددخا تاقو هدناره

 یراعسا ض#) دادن رلث سل یاتغحو ی راف تب وا وا

 ىس مات تراه» زر ا طوطو ردراو

NEUSE ESL RRA RA 

 هاج یابداو اله و ء ردیآ تی دا اف عو ٤ باب را

 رد دن راف 0 شوش یر

 رقتسداب :دشوا موك یادک

 تسهاشد»اب ناناح یرک یادک

 هنس اب 9 دالا درر
 بول وا گن شا اس كل روع ن ۱ 3

۱۳۳۹ 

 E اژریم 0 رقت ساب ازریم

 | ناطاسدم ازریم نن دیعس ونا ناطاس ن

 : ردهرز وا وآ هح و ین

 ن دو ناطاس

 تافو یردب هدنح را ٩۰۱ .هاشناریم نیدلالالح نب

 هللا لع ناطلس ازریم یردارب هنس ترد .فلکشا

 ۳ ند هبراحم و هعزاتم هد را ءار وام هلتنطاس یاعدا
 یکاح زدنق ندن رابرم یردپ «بولوا بولفم
 E «هد دسا شفا الا ا تهاش ورخ

 لتف یا هدنح ران Ao «بودا نیت نا رفک ۱

 ایت وا = 3
 1 1 ین و ق | ارربم رفتسلاب

 بوس و یس- د 1

 ۸۹٩٩ .ردیوروب كنسح نوزواو ىلغوا كکب بوقعپ
 یدلاحینیدل وا لفط هت رزوا یئافو كنم ردپ «هدنخم رات

laهامتم ی تا یا هک اس ) 

 هنرزوا ارما لفلوا لوقم لالخ قوص

 .یدیشاوا روبم

 «دلکشا تنطلس یاعدا بوقرح هادرم ۸

 هرارف هلته ناورش «ند رک دتسا

 . ردشفل وا لت هدد رام ییدتبا هلکب مر یمهدارع

 هل ویب ر هدنت) ایا ا ) كل اب رەي رب لاَماب

 0َ دا NNE لو

۱۱۸ E ۱ یا رم E 
۱ 3 

OO ONE 

 لوط .رولوآ دتم هدنسهرا قرش لوط ٦٦١ یطعو

N 

 ضع قع «بولوا هدنسهرآ هزتموایک ۱۰۰ هلا ۰

 ۳۰۰ هدن رل نالوا نرد.زا لاو ۱۲۰۰ هدن رام

 یربن (هراغنآ) نیر با یغامربا (یسیکی) . ردهزبم

 كبد یرارانک .ردیلتاط وص . رک ندنحشا كلوکوب

 .هرطاحم كب نافس رمس هدنحشا ندنفیدل وا براصو

 .ردیواح یخد ییهطارب كجو هلیعما (نوطوا) . ردیل
 صوصح هلوکو هلاويح كوي نلنید ا ریکد ه دما

 هدنرانک كلوک و -- رولو یعاونا قتلا ضعي

 هنسدلسلس ع اط نوتلآ هک ءردراو غاط رب هلماوب هنب
 1 . ردط و م

 كيش د کاور ) ۱ 1 ا

 «بولوا ینوروت كکناروعو یغوا ] در
 هنکلکاح نادم هدنح رات ۷۹ ٩ ندنف رط خ رهاش یع

 ا زاریش «بودا نایصع هدعب .یدیشفغلوا بصن

 رک-سع ةن رزوا كيها ربا ناطاتس یسهدارع نانلوب

 هل رکسع كغ رهاش یدهسیا شا طبض یسراف «هلیقوس

 «بودسیک هننای .هش+الک ۲ یفیدل وا هدکگ هننرزوا

 مو



 نالطاس روس 2 راو ینغوار هدنعسا د

 . ردب ردپ كنا رقباب نیسح
 ال وا. ( دتش مس لاطا س ا 7 ٠

 E E ا ۹
 یورو لنڪس رگ ندلاز عد ندروج ۰ 1

 كا رقاب ازربم هجرنلا فنآو لغوا روس 9

 ی رهاش َ نی رقتساد هدنح رات ۸۷ ۵ :ردنست ور 7

 ر
 ناسارخ «هلا لس یدک راکدای ازرمم یورو

 ماع ما نیشن تا هدناره بول وا یی خاشد

 تبع و لداع ١

 .ردږور 9۳ كن دالوا ۳

 و و میس رگ «بواو | هاش داب رب الع

 لیخ فراعمو مولع هدنامز

 هدننامز .یدیشلوا ابداو الع مع تاره «بودیا قرت
 مولع دبلط كسی یکیا نوا یردلوا فظوم هدناره_

 1 . رد ورم ینیدناوب
 نج رادبع ر ومشمو یرب . ز و كو ]ا راشم هاشداب یہ اون ریش

 هافز لاو هس .یدیا یروظنمو جادم یا

 هدنح را ٩۱۱ .هرکص ندکدروس تنطاس لکو

 هیلاع ةبق ینیدلوا شا هئي هدناره «بودبا تافو

 ردق وح ید یارم» و تارمخ

 رفظء از ریم و ناملا می هد ازربم . ردشش وا نفد هدنتلآ

 و هدننافو بولو یلغوا یا هاب راما نیسح

 حطقنم ىسەلال = رع هلرلن ووو ؛رلشم روس

 یسه ره ندنایداو كند تحاص : رد

 .اونع « قاشعلا سلام » «بولوا یه رعش تعیبط و _

 .رد راو یراعشا یک رو یسرافو ىت 29 هلی

 : ردندالح وا تب ییا وع .یدرذلا ن

Aa 

 سد ,Rهد
4 

 یراق
 تسا هدنام یناج هن نت یار تقتشع زا
 تسا هدنام ینامن كب نیزو هتشک لابخ نا

 کر
 ادتسرا نادتخ لعل یداوس كتنيطخ رص

 شلاص هیاس يوك رضح

 هدنتلابا نایح كناياپ-ا (ظ1169) ۱ ناب

r ۰و اه ۲۳ كنايح و  

 یسیلاها ۰ تر

 و ۱ یاب

 ع .یدا راو یسربب خد ندنایدا :یک ینیدسلوا "

 ادتسوا ناویح پآ

 . ردراو

 ندا مظاعا كىەسنارق (

 1 هدر ۷ و دم 7 و اخر مر ام وک ی

 یا ب ۱۳۳۷

 كوي جوا هک بانک ینیدزا
 . رد ریتعم 71 ر یدا هد مه و ق مھ « ردبکرم نددلح

 راد هنحرا كتنیه

 (EEA جد یددی دا و دینف تافیلأت

 یسایمداقآ هسنارف

 ندا عاقجا هد ۹

BER 

ENE هدسرا هد ۹ 

 .یدیشغ وا لوبق هغلاضعا

 بانا ثوعبم ندنف رط یسیلاها سراب هی وع سج

 سراب هدعب و شوا یی نر قزل وا

 لال ئانا ی بت

 الداتا باب را ندیکن اتم روس و ییدشس نلینتسسا

 ینھج و  e-راحاق و ؛شلوا روب ه افعتسا

 هد ۳ «یرهنل وا م هتمادعا «بولی وط نک

  AD SSماست ها

 كدالح ندنشدل و ۱ هدکم ريد ندق و وص رایثخا 3

 یللاوز «هدفدنل وا

 وب وص » هلا یدیقب لاک هنلاوس «؟ كسمر و زرد »

 لی بس هردروې شمه ینیدلوا شم رب و یباوح « ندو

 شارتالکیه ریلکنا رب رومشم هدنعا (2111)

 هد ۱۸۱۷ و «شعوط هدلوتسیر هد ۱۷۸۸ «بول

 و ید

 ِ ردشع | تاقو

 | ددنیا
 (ه دلها ونح قرش هزنم ولیک 6 ۵

 اصضق هدنغامس ریمزا كنتالو ندآ

 س ر دن كح کو

 هلرق ءقردلوا هد لا ینع هدننیع لحاس تانیرهن

 .ردعقاو هد كیه ووا رب و EG یعاط یوم

 ل وب ریمد ندک هبه راد «بولوا یسلاها ردق ۶ ۳

 ین رام لیح 3 ی 4 3 هلکمک یطح

 بول وا تک نده رق 4 ٤ یعاضق

 ندنب دل وا ندناب

 . رد را و

 >اها" زدق 9۱: وا E یدل ح نابه

 تابوبح هلقوما ه.ڪاشاب ییالوصحم .ردراو یسل

 . رد رابع نددع ونتم

 یر zi E PED هدنغاڪ س 5 (GUR طی غ

 یزک م هیحات عبا هنساضق شا
 تر هزمواک o ثشکارح بول وا دیص كح وکر

= 

 هم

 رد دنفسش هزبم وایک Ao كني و و هدنسل امش

 نده رق ۱۲ یسهیحا -- .ردراو یسلاها رد

 ۱ 9 9 هرز وا قوا اتم یعدلج بو وا تک

 ِ و یسیل اها ر رو



 بیس دم

 ( وداولاق ) كنهسنارف ۳

 «بولوا هبصق رب یک ع اضق هدنتلایا

 هدنسیلامش بع هرم ولیک ۲۱۹ كسرابو ۲۸ (ناق)

 دو نا ۸

 . رد راو یرلهقب راف ضعیو یس هناختک «یتکم
 «لامش » كنهسنارف Bae) ( ۱ افت

 هیحات هدنتلابا "۰

 :ردعقاو هد: سن لامس هزم وایک ۲٩ (لیل)

 کم : یمن اه 4

 مات 5 ESE «یسلاها ۸

 بول وادیصق رب یکم

 رورشء و یرل دقن رب اف ض#ب ی

 . رد راو یربشپ

 | هوا
 طرحم رو هدنسلاش برع هزبم ولیک ۷ ۰ كن( وب )

 ؛قرهلوا هدنسب را هرتم ولیک ۶ تنلحاس یسالطا
 .ردعقاو هدنسیقالت لع كن رار (رودآ) هلا (هوی)

 یسلامها ۳

 0 . هناحتک

)B4 01 18(ہنری یعاشآ كند-سنا رف  

WF EEE 1بول وا رمش رب ی رگ رم  

  OKرج  Aیه داد عا و 3

 ضو صخ هنلاغإ هبراصو هب ر٧ ن “ى

 وراپ اا دوم «یسهعاق «یرادش راف و هاکتس د

 .ردراو یرلهاکح فن و ه راس لزوک و یس هينا راسو

 .ررمسشنم هجوا ندنفرط رارم روکذم رهش

Baja + (Baja) ا دن ولع و هدنتلابا (سقاب) كناتس را 

 2 (روموز) «تولوا هبح صق رب هد رق ) *

 « سیلاها ۱ ۰۰۰ .ردعقاو هدنلا امش هزم ونک ۵

 ورا یسیدادعا تک و یس هعلق

 یرع بونح كنهسنارف ( (Baise | ا

 یراق و ۲ «بواوا رہ ر هدنتهج 0

 هربلژو هسالاو یدناربم شرت فلناعب هدنتلایا « هنریپ

 ندناپرح كلر ولیک ۱ ۱۰ كل رهکندنجما یراهبصق

 رم (هن وراغ) «ه رکص

۳ 

 .رولنک و د دن

 رب هدنس ی لحاس كات هب رو دیعص

 روند کد یو توقاییغیدلوا هبصق ۱

 .اوا یرعه نرق یحرب نوا
 «بولوا ندنسارزو یث

 ناعع

 | شاپ دم رب

 ناطاس دش ۳5 ۱ ۳۷

 «بقاعت»

 «نکیا یسیلاو سجاده

 یمصح تاب ناسح همه نازل و مظعا ر دص عود هالا

 شکنناکو ؟شلوا روب هکفل رک دس ر ندنفر دل وا

 وا ن ندید هن غلطو | ۶ نود ةد راک كاا ىلع

 یلکوک كرایهاپبس یر دل وا شقا رکلد هلیتف و

 1 «هلغم الشاب هغقیعاط رلناسحا هم رای دنک :نوحا

 تل تب ۱۳۳۸

 تر و یک یسهم دقم نایصع رب e > ول یراهاوخ دب

 هلا راشم یو یفر كندوحو « هنس رز وا یرلم

 ۱۰۳۲ وا ضرع ندنفرط شات لع ینا

  مادعا «قرهنل وا توءد هن واه ا هدنح رات

 رشاد

 ند »دل وا دلو 7

 كن

 ند هبط رو ENE (زنشاس د وح ای)

 روهشمدلید اتم هد هقاسم قاع” ر ح وا

 .رویدا

 یک هدنس هقای ی امور كنم زاغ و لوږناتسا ۱

 كوق . ردعقا و هاب وةر 0 ا یراص- لی

 8 یوج ت وفا ین

 د ی راق وهج! و ه رد و یرلیلای لز وکهدن رال اس ف رط ییا

 یساسیلک رب «ینیرش عماج کیا «یرهناخ یلیخ یرعوط
 تر ور) هد هی یک هدنتس وا . رد راو یسهیکس ییار و

 .ردراو یتکم ناقشرمآ رب كوي فورعم هلیسا (جوف
 .ردل دوم یساوه «هلغل وا طظ وف EY كزاریوب

 هجو دلیمسا كب «بولوا ((6۱26 همالک) یعدق مسا
Nیدهدن لوا سر۸ سد  . 

 3 هل 6
 ۰۰ طة كالع ره اشم ضع فو رعد هلیدسن

 ن «بولوا هیصق رب هدنبرق تاره ۱

N Eyكر وعا / كىرش هدن سد رعش را  

 م۔ا لصا .ردشقلوا 3 2ونع هد اش یسیلدازآ

 رد وص یتیدل و ۱ (نو) یسیس راق

 | نت
 كن مصء هد هضاب ر مولد و جا تايه صو دالا

 (نات س ن راج ۳ دج هللاد- ع وا)

 لغ «بولوا ندمالمشا یا ۾ ا

 هدنارح 4 رد كنتدیه با را مالسا و ید رف

 - رک ی راد ۳۹ «بوغ وط هدنس هیح اب (نات) عقاو

 ترا یا هب هک لف و د هب اهدنض ز (دقر) هكا

 نارا ٤ EEE ۲ نک د ةه ہن هرس ۳ 4 1 “قره

OE |ا. ۰ 2 رد “ “ ane 
 رلتقيقح ae ك قیلعتم هندره ۵ + س درج تاویعح و

 شوا . ردشم ا تافیلأتقوح رب و شما فدک
 ناك لیدب كح وا هلن هلی روصو لک ك ا

 یسهرعح ر کنج كن لو طقن نیلادتعاو یی

 دهرترفد 2۳ 2 ° نوک NS كىەنسو فدک

 رو طه لہ یفید وا ترابع ند ا ۲ و

 هک «ندراو لی 7 فو رعم ول سا » اصلا ا «

 اغ نر دون ییا قردل وا » هیات »و «لوا »

 ان
 ۰ ردل وبقم اهد یسیح»با «ب ول

 ک اوکلا
 لب دعت « هدر ندو

<Cعابرا نير ام ق ج وربلا علاطم دف رعه «  

! 



CEBE 

 نددادغب :

 .ردنشعا تانو هدعقوم ما (ضلا سسق) 8

 ؛بولوا رومش ید هدندنع ریل وروآ هجرت بحاص ِ
 هلا (۸۱۵۸۱۵۵۳1) یتتابلآ قرهلوا فرح ند( یاتبا) <
 لیدعت» یسویلطب درلب ع »و «ردفو رعم 1

 «قرە لوا هجرت هدعنال قلات لناونع « کاوکلا
 وب) هدعیو هد (عربمهروت) هدنسیدالیم خرا ۱۹۵۷ ۰

 شا شا ییروکذم باتک . ردشفل وا عبط هد (دیو.1 ِ

 راصتخا دجا نب هلسم مساقلا وبا هج رتل فاس ندنسال۴

 . روثل وا ذع (

 بهذلایاص كنينات یرلخ روم اور وا ضعب . ردشعا" 1

 یمسا «هدهسرشا نایب یتفیدلوا "
 .رونلوا لالدتسا یتید) وا لسم

 رب یک س اضق دعاس 0ک | ۰,
 هرم ولیک 6 ۰ ثوریب بول وا هبصق ۱ نر

 قوا ینو رام یرنکا .ردقاو هدر لاسو هد 0

 یسل اها ردد ۳ 0 ۰ ۰ یه رزوا 3

 و ميز . )ردلوفشم هلکلیچمکو كارجرکنوس
 نددل راز هدعر «نکیا روش ر كح وب هدننامز رلیل هکینف 1

 هدنن روص (نوژتپ) هد« نادلبلا جم » . ردشلوا با رخ

 نورب «دورب سقت : ردرارگ

 لمره «دواز ان .ندها «نورصح «هرش ایلع

 هرق ۱6۵ «نولوا بکر ندهیحان ۸ هل رلعات

 وتق «ینورام هک ردعماج یلاها ردق ۰ و

 یند نالسم زو جاقرب «بولوا کرم ندمورو كيل

 تا بول وا زا ینالو-صحم لعتم هرباخذ . روینل و"

 سفن e .ردقوح ی رود وتو زوظ «نوتز لابی -

 یرک ا «بولوا حاج ی ه وق ° یسهیح اب نو رد

 .رد راو یسیلاها ردق ۷۰۰۰ یهززوا قلوا یورام
Eeبو وا رک ندد رف ۳۷ یسهیخأت اع نورد  

۳.۰ 

CONE 1 O A POET IPEی  

 .ردراو یی اها

Eرواغ ۱  Gabor)رب لد را( ۵  

 اليم مرات ۱۱۱۳ «بولوا ندنرلسن ] و

 هلد رط بیر و اب لی راغ هل دادما كن هي امع تلود هدنسید
 طض یکدست رپ لدرا

 ناتس راج ‹دلغملآ ید

 ىٍ زا سعب كم اتس راج هدعد و

 : ید سا 0 یتنا وذع یار

 شا نایصع یش راف دی ایرمس وا هد هب راح فال ةذس ز و وا

 ل تاب ۱۳۳۹

 دد ید یهبایو كرهدا ما ربلا یرلیلهح نالوا

 ندنغللا رقناتسراجم ءبول وا بولغم هدعب هد هساشعا

 «نکیا هدکعشیریک هبرح رارکت .یدیشکح لا ید

 نافتسا نلتب -- .ردشعا تافو هدنحم را _ ۹

 . ردیفلخ و یردارب كن و ید

 | سیلت
 ناو . رد زکم كس

 رهش 1م ةا 5 (سدل د وخ اب)

 لوا نانلوا لیکشت اوا «بول وا

 -ولک ٩:0 تاتسس لک

 هاتریص رب ندلوک روکذم بول وا هدننغ ردق هزم
 نالوا یعاش را هره \ ۷ ۲ كدر کا یاذح . ردشن ربآ

Eنیشق و نرس ن زای ی ہاوھ «بولوا  

 قوج یرهجنابو عابو یسهب راج هایم
 كى رهش «ندنع دل وا طاح هل را دعا یر وا «ب ول وا

 «بولوا طاحم هل رهن قلایق نارطا .روشیروک كوی
 شقلو ی رقه كنم رلک اح دمو و هدن رز وا یر ك رل وب

 ا بارخ مولا هک رد را و علو ر نالوا

 رقص كب

 ۔راچو قبرش عهاج حاقرب «یسلاها ردق ۰

 یلئربو سو درک یناثث كنسيلاها . ردراو یسوش

 رومشهو قوح ك كنب الا یوج توقا . ردینم را

 ع و رب یم ریقو ضایب هدرپش .روبدیا ناب

 -وک «یک ینیدال وا لاعا شاق قانولاطناب و زب لقیایط

 ۲۵ كنهبون تره :ریلیاب ید یاوآ ضب ندشم

 ی لص ندنفرط مغ نی ضایع ی ان هرب رح هد رات

 یب دلو ۱

 هداطس و نورفو ؛ شغل وا مض هب هیمالس | كلاع یرهنل وا

 .ردشفل و یزکرم ثنتموکح درک الح وکر تقو لک

 هدنراتطلس رود كرر لس نا
 لعاذ هتشد ادب هی ا الا تره كنیسیلد ۳

 . .امسا هاش ییاخ نالوا هدنتسا كب فرش مدع «بولوا

 د ردا

 ۔ايلس E رود «هددسا شل وا عبا هی وقص لیع

 نیش .رد_شفغل وا داد ریش وه دنس ه رص یف دا دغب 3

 اس شوم عبا هلن ال و م ورض را ردو هر ددجاک هرلتق و

 یساصخ سیلت -- .یدنا ی زکر كناضة رب قوس هغ

 ۳ ام رب قلغاط هدنفرط بع كنلوک ناو
i۱ ۷ ۲ ردت ر واح یتیعیاسنم كاج نالوا یاس =  

 قل وا و BE ینطعا مس بول وا حماج ید رق

 و و یسلاها ردو A HEN «هرزوا

 a كنلوک ناوو کلا ] ال ۰

 متر اب اد ت

4 

 «م ور را 1۳ بولوا مدا و و لس



 ل ث اب

 هل رلتبالو ناو هنب یخداق مش «ناوو رکپراید هنب وج
 اس رقت یسهیعطس دنا ولا دلو طاع و دودګ

n CD A 

 ماا ی رادقم رو درک یمطعا

 ۰ یمیلاها و ه زنم ویک میرم ۳۷ ۰۰۰

 مس هک 6 رد ردق

 و شوم یمی)یمسقلامش بولوا قلغاطیسیضارا

 هنس هص وح هژح د (یرلق ة| ڪس ۳ ی

 روت قو ۳ را ۰ قش 1 و

 مجد 1 یمسق

 . ردمات

 6۵ رابرت ی رالحم عن مم لا )را تیم ۳1

 1 رلغاطوب . رد رلغاط شوک

 رو

 رادو ع وطنا ,شودناج
 كفن قفوا ضعب «هدةسيا قلشاطو قالبج یرنکا

 خد یرلاع مو یرارب تنم هدنرال ع زودو یرلنامروا
 5 یراد «كتاح فی رآ «یادغب ییالوصحم .ردراو

 ندنوتوت لتیلکو ندنعاونا لره ریس و ه ويم هلاب وبح

 و ضعب کارا مد اع» یک یس هیعانص تالویعم و

 . ردن رابع ندنالاو یاوآ ضع ندریهدو شموک هلناج

 ولعم هدایز رباد هنسهیخت را و هیعیبط لاوحا كتالو ]

 [ :تعحارم ةنسهدام « ناتسدرک » نوا قلآ تام

 بولوا عءاج ییهیرق ۲۰۱۱ عج ییالو سیلتب
 هب هیحا ۰ و اضق ۱۶ .قاعس ۶ رز هبحو رب

 تب ی ریشنم

 هیحات اضق قاس

 روقچ

 طوبخ

 شوم
 قنالو

nGی  
 وط راو

eسی ردناخ /  
 11 ۱ نوش ص

 د رعس ۱

 ناوضر

 ناورش

 هو را د رعس

 نار
 نات وکشد ۱

 قربذ یراو,
 لوکر ید /

 سس ث ب ۱۳۰

a3  
 3 هک

 داعب

 روم رب ندن رلعب ات یعامربا هلح د ۱ یناح سل

 تهح كناوك ناو «بو وا

 یرعوط ه ییرغ بونح بل اعبت ند رلغاط یک دنس هی ع

 ندفارطاو «رکع ندنحا یربش سیل «كرهدىا نایرج

 ۔اڪس درعسو سیلتت «هلا ذخا رل هردو رلیاچ < قوج ر

 هرم ولیک ۱۲ كد رعس ب ص ندک دقبا قش ییرلق

 بصنم ههل جد هدد ودح ییالو ناو د غافلا

 : 0 ا ول مارچ . رولوا

 ۰ ینغیدل وا عاط رو هعلق رب نیت» ه كن هد هب اغ رف ۳ ر

 1 یغیدقیچ ولعو راح ندغاط وو

  كنداعم ضعب نیش و رداشن «جاز

 ارام و «یتعیدنل وا لقن هفرط

 ناعبت ندغاط وب لر ر ندیک هنرافرط دنقرسو

 ۱ رود کڏ یوج توقای ییکیدنیا
 یت رخ 0

 یا (هلاقوداب) كنهسنارف ی اب

 (EE رم ی ی ۳ اضد هدنت) 9

 نوو 1 «<ش+

 ره «بولی راقیح نداروب

0 1 2 

 هدنسبغ بونج هرنمولیک ۳۰ ك (سارآ) «بولوا
 یخو یسهینیا لزوک «یسلاما °1۳1 . ردعقاو

 .ردراو یرلهش راف

 یظفاحم هع ندنفرط اراد (۳6015) 9
 OE EE قاروک ذم رش «ب وأ وا ل ساب

 كل رهش «ب و الغاب هب دنا رآزب سد دات سا و دم

 8 و

(i1u6اB6)و مق كنايناپسا  

 ) E ( نالوا ترابع ندن مهمات

 هد رلنام زوا . ردتیم دق مسا ك سەطحا هطانغ عب

 هل و هلت سن هنن رم ) رییکا یداو ) نشد ( سس (

 .یدیشغ وا رییس

 | هب هس 3

 ندنلتق كم ورم دل وا ید و

 شەك هنس ه ص یباوزا كہلا

)Belhsa be)یسهح وز كناير وا  

 هقالءع كد واد تر صد «بول و ۱

 راشدم ی یه رکص

 ترم لاح 3 :



 «ردن داق رب نده رذع ین

 سو هلیلاخ و و

 مان لی نداد و هيدا
 راارحامنال وا عقا و هدر . یدیا ی ەق وعم اک

 هجرت ةبحاص تیب ییا وش .ردر وہشم یرلهعاشمو
 :رد درا شدوا شات و

 ةغابنل .لیخا نع غ 1 اط 93
 اّبیح ناحالو تناعام رفذلا نم

 رمع۶ نب ليج اي ا او
 ابپیلو ةايحلا ءاسایب تماذا

 ا

 و

 .هیاشو هدا

 هیلبسا پول وا ندنرل
 E یسهدلاو

 ةبحاص ؛یک ینیدلوا هروبش هلیداو مشو 4ل
 هدلاجو نسح رکو هدیداو مش رک ید 8
 .یدزالاق یرک ندنسهدلاو

 «بوتودهتراسا دن یرلنعتد كنب رد هنیشب یدنغدلوا

 شلتاص یک هیراچ |
 یتسن هني .هدهسا شمربو هناغوا هلیتفص یاهطوا _

 ؛شعانای ییکحهلیهراو لاکن قحا كرءدیارابظا
 «توعا لاصع-ا ییساضر كنسءهدلاوو ردب کوو

 :ردوش یجغنالشاب هک یدیشم زای بوتکم رب موظف |
 یلاقل عقساو ىعالڪ معما :

 دایحالانم تدب كلولسلا یهق

 كل تشب

 | دمتعم
 .رد رد كدابع نب دعم یربما

 ه دن د تسیصم رعم

 رجا ر نالا نیئاص مع سن و

 یناو

 لا دابع تب نم

 رحم هللا ليو شح هلا رجم د ٠
 ناتد (هواح) دوخ اأ (ءاحلا دالب) E جا ۱

 ها اب قوح ر بول وا موک زن . ڪاس هده طخ

 «بولو|یسهلیبق (هراشب) یک وہ كا كرلت وب هک ( رریقنھ
E :روتل وا یالطا جد هنم ود اع نوت ا مآ . 

 . ردظ ولد یرلقدل وا نده رب رب ماوقا لصا نع كرات

 هنفع ساقفاف بول وا لئام هب یراصو رعتا یرکتر

 بولوا قحروبق زاو نوزوآ یرلجاص .راردب و
 و9 یراشید

 ۳ نکیا مت کز ید گر کک راو

۳۹ ۳ 

 رد تاب و

 هد راد سوا ایا

OS 9 

۱۳:۱ 

 ۱ وا

 ؛ردقوچ یرلناوج یک یو رفیص"

 | ج ب
 هب یرع ن راسل یرنکا «بول وا ملکتم هات الرب ص وصحم

 «ندن رلک دا طالع ا قوح ك هل رلب ع 3 رداتسا ید

 .ردشعا رغد ردق هل هح رد ر یرلیلصا هامق یيکسا

 نو وق هود «بواشای هد ود و ه )| رداچ ند رد

 یرل_شیعن و

 كنيرلتوس یرلیع .ردنرابع ندنوس لا تا دیجلساپ

 . رد رومشم هلیغلن وز وا كن رازونو یراربغیص و هل رنک

 رب هلیتف و هدنس هطخ نکد كناتسدنه

 0 رواج یانه نال ال وا شغل و دلقت یم تل ود

 ۔وایک ۳۷۰ كيابع «بولوا رش رب یزکرم كايا رب
 لوي ك هلتقو .ردعقاو هدنس رع بونح هرم

AN e 
 هلرلدناریو «بولوا بارخ هذه ةلالا «نكيا راو

 هل رلعماج كهاش مهاراو هاش دع ناظاس . ردطاحم

 .هناریو .ردندن راثآ عنصم كاو لزوک كا همج رجس

 قسم هنما « یرمدن كدنه » هلن ی و وکب كن را

 یسلاها ۱۳ ۲۶۵ ی یک هدلاع ییدس روا

 . رد راو

 ۱ 9۴ داش ندشیرق وند هب احص (رع وع ن باس نی)
 .ردش و دیس هدنس هود و هماع سرا ۰

 یراقدل وا رفاک یدنسهعقو ردب رع وعو راج یراردارب

 رکید . رد رلشل وا ل وتقم هدلاح

 ه دعر «هروک هسأ ور ۰ب

 هوا (ذناع) یردارپ

 ولی وط ریسا هده ر و دم ةعق و

 ردوا لحاد هنب دادع هاڪ و شک هم السا

 ۱ دنا
 .یدبا هدهفاسم 2 و

 وا هبصق رب هدنس هطح (هربب) هدشا دنا

 ۲۳: هان ل
 سیسأت ندنفرط مالسا لها ۹

 «بولوا رو هدننامز هیمالسا تموکح «قرەنلوا

 .ردشفل وب یتطو كناوذ قوح رپ ندالعو ابدا ریهاشم

 بولوا بارخ هدعب هروک هنتاور كنب وج توقاي

EEی .ید رلشٌعا ترعه اد هد سه یسلامها سه دعم  

 .یدا رومشم یرهجخاجاقو

 هواجم
 . ردعقاو اب رجا

 ردینط و كنم وق

 «ب ول وا یسهتطعت كوي ر كنه ون

 رح ا لب و شح ا سوم "دیعص ۱

 (ءاحص) نک یرکذ هطخ وب

 ۱ نوتلآ یر نددعدق هنمزا .

 -لعو رلن دعم وب تب ولو ۲ ز وهم هلس رک تن رلن دعم

 1 3 و ص وا

 دل رم 5 ید هد:رلسا رود لئارا ۹

 0 امز ۳



re 

 زر مو اه هب و ) نوجا نام ولعم هدابژ ] .یدرونلوا

 و
AEB CLS كل راد )00810( 

 دم ۳۳۹ تا ۱ هاب

 لرازحو هدن سلامت نع  NAEهزبم و ۳0

 هدنلحاس رک قا «بولوا هبصق ر یک اضق

 هدنکتاكغاط رو هدنف رط بغ ك زفر وک نالوا یانبه

 هدعق وم رب ندا ع افت را بسک هحرد هحرد . ردعقاو

 رجلا نوشز «لاقروب نوت ینارطا «بولوا

 ۔وک ك یسرظنم .ندنغب دل وا طاحم هل رلج اغآ راو

 رک اولا ییخ ی راع یددسیغو یاهل .ردلز

 .را رين راب هنن وق (یدش یديس) یکه دن راوح ا

  E Oهر
 ید وا تاک  82٩۰ ۰ند رب ز یب هدنسی رعه مرا

 قرهنلوا س 0 نک ندنف رط سانلع نی هات 1

 هنیلا كرالویاپسا هدعب .یدیشفلوا هیمست (هبرصات)

 الیتفو «بوع ٩۰۰۰۰ ؛نکیاراو نا هدای ز لد

 عماج یدک ز و چاق ر 7

 ندنفرط و ا وارا ید ۳ |
 یسلاها هد ۱۸۷۲ .یقردشوا ترشابم ۲۰,۰ ۷

 ردشاماود هدیازت هنوکندنوک و «شلوا غلاب هبیشک .

  Îزرد رها فی رخ و تای هفت
 ندا روهظ هدننامز هی-ابع یافلخ ۱ ا

EO EE یا سا اف fs 

E ؛ شه وا عیفر و هی رب ندنفرط قئار نا 

 ندنف  Eكشاریا هدع .یدیشعا طبض یزاوها

 جوا «بولوا یسارمالا ریما كهللابیضار هفیلخ هنیرب

 نادجلآو ؛شعا زارحا یماقمو هدندم بیرق ه هنس

 .یدیشل وا لدا هرلتیبلاغ ضعد یشراق ههو لاو

  EEنامز كهللا ق  Arh GOED Eضعت هع

 نیت دارکا  Nهاو ۱۱۲۰۱۶۲۰

 .یدیشل وا طبض ندنف رط هفیلخ «بوقیح ید وقن نولآ

 از012 5) ۱ | و  )Bون وسا هل رکید مان و

  | )13۸5500105( 1.هبداب یونح یا رف

 لر اس هگتس» را نوح ضعف ۳۷ هاى | ۱۹ هدن رل

 ع نالول یو رم دات 6 هاو )نتول وا. موق رپ 39
 شيع هلکم رب دشبت ریغیص هیچ س رت و ارد وسم

 ا ندنهنالاق هات لب زد كراتاوی و «نودنا

 (لی ورموس) هلا (رور) ندن رلح ايس  ۳ریاکتا .را ردنا

 ی با ۱۳:۲

 و هد ۱ و ك ران و قرهلوا هعغد كلبا |

 ۱ ر رد رلشقا رسو
 هبصق رب هدنسهرآ ناهفصا ها بن 2

 .روبدا ر ؟ز یوج توقا یهدلوا

 ور 9 2 ها دا وا ی ها :
۵ ۳ 0 

 2 ندهالا لوسر بناج یا رج نا رب

 ۹ ار کا یلم لیلا هم ود رارب هل دی و ن E ترا

 قید ص رکیایا ترش ه دعي .یدیتشل ر دن وک یش راق

 نالوا یشر راق دو هدر لها و لزعو الت نامز ا (هدض ر)

 1 یراعسا ضد هدناب و و شا روک ید ید هد اب رام

 نقل رګ « ریش یا ۳ رح بس وا لس

 . را ردب د هات جد هللا دع 13 ربخ و سوا ۷ رګ

RA۔وا ندارعشو ند هاڪ  
 ۰ ھ بک

  eروہشم عاش «بول کمب 
 .یدیا یاس ید ریهز یراردب . رد ردارب , دل رمه ز نب ۶

  2لوا ندبعک یردارب هجرت بح  EESهلو را سا

 د ٽترعھ هدن- هعق و فا «بولوا سم

 هلد اصت ماطر هدنندوع و شوا ول هدهالالوس ر 1

 ییا ۳ و شا تیغ رو توعد هما یی رد

 لود وا تیپ ۱۳2
 قلا ف كل لمف امك غلبم نم

 مرخا ی و اطا اهیلع مولت

 هدسح و تاللا الو ىزعلاال هللا ىلا

 غلا ملستو ءاسعنلا ناك اذا وجتق

 نو

 وس هدة ند کال درک 7 تب ییا ر

 ۰ کال ت

 یا رعش ید و ۳

 و- تب وا وا ند هر هک

 : ردندنس هدیصق 9 ین دل وا

 ن باعسلا هلاأشنا دقو

 اس ادع اتضرا ق اسرچهو

 لا بتاکو لم رخ نم ل ناتتک

 نیدعم بول وا هلق رب ندع لڏ بق |
 ۴ زن و ۰ ید ردا یاسا اع )

 1 ند رلحا «ب ول و | کواس هدام نک زدم تف و

  هدهرص واو شل وا فرم ED RN E Rw ى رل وب

 ءاش نالوا تونم ددلببفو .یدنا رلشاعاط هفارطا

 ا زدت «هرزوا كا 3 نا رب دنک I روم

 اوا نوذام ندسدنفا (ماص) تاناک ردق

 1 ناکسا هدقایع ك ۳ ۰ ۵ نامز كار ترود
5 



 (بیو) دنس ره مرات ۱۳ بوش شو نا

 ه دعب و ِر شفا تفت هدن لدعق و (رب ره) و 3 او

 هداصا رم ترسیم تیعم ید هدن راهب راح نقص و

 . رربد (یلحم) هرلنالوا ت ودم د هلیبق 9 9 3

 | | هووتسارچم
 ۔وط هد (دلیفحا ) هدنګ را ۱۸۱ ء بول وا و

 هدنملع كنراسا

 هجمع» یروهش كا كرلنوب بو زای رهباکح یوجرب

(Beeeher-Stowe)كن اش ممآ  

 ندنناس ون هناکح روم ها

 . ردشعا تاتو هد ۱۸۷ ۲ و 5

 . ردشعآ تانا یت گیس كن راساو فا هجر هنس

 E هیلعد» نب 9 دو ای ) ۱ ا ند هاي . ذیلعت ن (تا دوا 9

 5 لوس ر ترڪ > هد ردن هور «بول وا ۰

 ا دشفل وب ه دننیم ) کاک ۳۹
 | یرتح

 هن هبصق 9 دوخای و هدند هیصق (عجنم) تایل پولوا

 ن دلو نسح وبا دوخای هدابع وبا)

 ند ع یارعش مظاعا (یناط دیبع

 ز لوس ا رکھ حرا ۲۰ هدن-ه رق (هنفد رز) بیرق

 تم هد رعس و قراعم باک | هدننط و . رد شعوط

 ضعب در 6أ :بودک هقارع «ه رعص ندکدتا ت ِ

 شا حد ۵ یلک وتم هفلخ نصر

 تدوع ۳۹ هرعص ندعماوا دا دعب تفو لمح ۳

 (بوش روک هدصج هلا ماع وا روهشم عاش .یدیشغا

 ید اهتا كيەجر تحاص هیلار اف

 كما وا هل راعا E دن یرهګ E نیس 3

 تماعوا مراعشایداع ےہ و هم رار 2 ب یر
 . رد روم ینب دل وا شعد « رد ص هنب راعشا 9 :

 ندا ر 2 مظاعا 3 ینتمو ما« وبا یر هدر

 یتسیعناخ ن رلن وب هد یر عم هالعلا وا تو

 مکح یلتم ها ماع وبا «هدن راقد ر وص نا

 رب دقت هداعلا قوق

 كماع وا «هدق دل روص یتیدلوا یا ی

۳ 

۳۹ 
۰ << E 
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 تر یز .شتد « رد رہ عاش نکل رد رلمدآ
 دک ندک دتا ET هدیلح و VE تد

۹ 
۰ ۰ 

- 

 . ردشعاتاف و هدار وا هدنح ران ۲/۸ تودا تدو

 ریحمه

 ردنورم ینیدلوا شفار فصتم هلتسحو لح |
 نالوا هلا لک وتم هفیلخ و
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 دما ه لود «ب ول وا قرط ا 7 و ریکد و
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 ۵۶ یه ت ردح و ندنعب دع اتا هته ول اك اسرع ت ث

 «ندنکی دنا نالعا یتفبدل وا تعد هما ما "

 ار و ؛شقا درط یتسیدنک یس ر رام یتیم
 کسا دهسا یک هنیزف-انم انیتسر ول ن نداروا

 ۔ةلوا درط ید نداروا «هنرزوا یراعتآ

 زمسانم رب هدنرزوا كه رط ندیک هلص وم ندماش ء قر

 یراناوراک ب نک.بولک نداروا «درەدا ةا
 ندمانصا تداعو .توعد داق عا ا

 بودا روهظ ناش یذ ین رب هدیرع ا رقو ؛ردیا یک
 ندنسشمالت .یدرابا هشت یک اک

 بو ریدزای یییرلدظعوم یک وب هناذ رب هدنم#ا (به ذ.)
 تر ند هبا . ردشقا رب باتک رب نا ونع « ۶
 .ردندتسهذمالت لج توج ر باص یدیسزات 8
 دوم رارشا ضد روک هتشاور كبهذم روکذع
 . ردشفلوا لتق لا هسیسد ندنفرظ

 درلت رب دم یفیدل وا 3 تك زلفسمصم ۱ ی
 كش غ لب « بول وا یسیرغ لاو یر

 اع و 19 قآ هل .ردعقا و هان هنر 2

 هما لوح نالوا دست هب یزاغت
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 هریج ابو-ن-
 دودح هاب رلت ردم هی یو هیفونم ید ۳9 هرم

 «روهنمد بواوا یرهش (روومد) یز کیم . ردطام
 , ردیسقندیهیحان ٤ های رعما هلی و تی رک هک
 اها ۳۱۰۰۰۰ «بولوا عماج ییدیرق ۲۲۰ ج

 ییدردشا كلی یبپشا را
 لدهح ید رق هرکدو «هلغل وا ترابع نددبس رم

 بولوا رادلوصحمو تنم فلغءالوا زآ ین د یروغا

 تەسررلو لسا راک
 ربغآ یساوه یالوط ندنن رٹک ءاراوض نوغروب
 قحم ند راقدمهایط عارز «دلفل وا قوح یضا او

 د رل وک هلی ریغو ییا كتموکح اذهعم . رویم 9
 هيفصت اوه «بولیحا رلودح و «هدقلدو روق یژثکا

 .ردهدقلوآ

 ۰ ردرا و

 , دلعاوا كعد « لوک » هد رع ۱ خ - ین 5 ۱ ك ۵ شد

 هدنشاب كنب راما ل کک هد ٠ہ رک

 هنس ه رص یسیلصا مس ك لوک ران وب . رول وا فداص#

 ترہش یترهلوا بکر هبا هک وب زکلاپ :پونلوا گو"

۰ e 

(۷ 
 س

 .ریگترو و ایاپسا بس ,رون) وا 1 هدرز یرنالو

 مسا وب 6 قره وا اف و ك رلب رع ید هد
 م ویلا e34) سس رویال و ١ یالطا هرادبصقو هرال وک صع

 (ارهوبلا ( هلهح و یظفلت 4 رلیل ریکتروو لوي ايسا

 . و ] ۰ ررد فو (ارفوبلآ) و

 [.هلیر ویب تعجارم

 حاسمتلاق ربح

 لزوک . رویک ندنحګا یلودج شیوس «بول وا لوک رب
 . رب شراب رایک قو كب هدا «بوسلوا نا رب

AEبوسنل وا دیس هسا و ندنعب دل وا قوح » 

 » شوک ییا » ی (ة ملا ةريحأا) و ( حاسما هك رب (

 NS یی ةهحاسم .رودلوا دا یدال راما

E 

 | ةدممل اةريح
 | دلیلی د موق رب ند روا ,بوا وا لوکرب ا

 دیلیع امسا هد راس تب

 د دنسقمش بوذح كن رهش

 رصد (ریقییآ ةر دو ای)
 وفدا دعا رق وب ED تش

 هل رک د هلی دطسا و ی رلدیعد ضم ك یددسا

 لاللد رو ام . ردیحآ قوص نده دل وا یطالتخا

 . رد راو ی.هارخ دس ر هدنل وطه زر٥ Ns ۰ هدنر ز وا

SNS E E طس حاسم تالوک 

 بول واندنآوسن ریهاشم هر ون ةن دم ۱
 هل رازو س لزوک ض» و دل_یلقع و ۶ ۱ هر

 TS ردشل و ترهش

 . ردشک

| 
 | را یدعشو «یدا ی ك رجلا

 ید ندافرب نران دم هدعسا و

 مهم او كوي لا كنسهعطق | 1
 ءاروام ا « ب وا وا نو 9

 .رد رقم كنناخ

 2 عساوو هی یر ناشفارز عبا دو حج
 لا لاش ضرع ۳۹ 4۵ «قددلو | دنیا كەوا
 هزبم و اک ۲۸۰ ند نق رع «هدیقرش لوط <

 هدنسقرش لام هرو اک ۲۸۰ كورمو .هدنی

 . یاذح لحم قید لاو

 رهش رب لکشلا تلثم

 E راد

 ہ3 ۱۲ ؛تولوا ط۶ هلروس

 هرم ۲" ۱ ك ردعقاو

 طرح 6 تو

 ر كسک و

E 
 و ره ندفاز وا «بولوا روت سه دل را هاب و عاب

 «ی رايش راج یتس وا هد بکا .زمیز عساو يل روا ی

 ۱۱۳و ؛یبداپ ۰ یریارمناوراک ددعنم

 .ردهدنعاش را

 ۳ مدق ۲ ۰

 رد را و ی

¬." 



 ]1 ید وفنا كيهب سور هن وک ندنوک ۳
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 هود او یشدیشا یو ۵ رک ضعب و ید اسر

 TT روس 9 لاو مت كا E ا

 as ۳ ددا نزول

 .دبق نالوا ش

 یس

 .ردهس ردم نانید (دلنادبع ةسردم) ید ینصم دا

 . رد« دق كبو عنصد تد یکیدتبا تماقا كیاخ

 قیت هر ناار وا اآ یوص

 یوص كر و هددسدا شاچاب لودح جاقر هر زوا

 راځ رص قوج رب « ندنکیدلسکا هدرلیسوم ضعي
 هدا رام

 عاواو
 رب . رد راو یراهناخ راک ددوتم «بونل وا لاعا هحسإ

 .ردراو هد یر ادمتح I . رد رلشع اب ید

 دغاک ندکپیا «تاجوسن عاونا ندقوما

 ندقرط رو هل اتسناغخاو ناریاو نیح و دنه ندف رط

 1 ارت رم كن رام رب كوي نان وا ارحا هلا هیس ور

 «بول وا عقاو فالح اا هدنقح یرادقم تكنسیلاها

 ردق ۸۰۰۰۰ قحصا یر و ۰ یرلضعب

 یسلاها ردق ۰ هدلاح ره .ردرلشع |

 هلا یسراف ناسل «بولید كيحات یالت هک

 نو5 سو تك زوا یروصق و لردیلکتم

 رب یکسا كب ارام

 ن 02ع هدنتنطلس نام ز كن هب وام

 « رد راو

 رک ندیدورب رادقم ییخو

E 
 یمهکاح «هددسیا شفلوا ثشت هنطبض ندنفرط دایز

 هدعب .یدیشعا ص EN ض» نواخ نان وب

 ناسارخ ندنف رط هبواعم هت هدننس زانو جرات ۵ ۵

 مت ندنف رط نافع نی ناَمع نی دیعس نانل و یسیلاو

 اس ندا روهظ هدنامز هیسابع تفالخ .ردشش وا

 قوچ كہ «كرهدیا ذاا تنطلس رقم ییازراخم رلییام

 -رلسا كالام اراخش هدهرص وا .یدرلشع | نییزب و راعا

 لود رم نافعو ۲۴ قالرا لاو روهشمه كأ كن هیم

 «قردسشل وا قارحاو تر رڪ ندنفرط رکنح .یدیا

 و د ا شفلوا دی دیش ۵ رفرف كاروي ۳ وم

 كنا راخ «ندن کدر و تسها هداب ۳ هدنو ره 0 <

 ید يسا اربخا . رد شمع | 0 ۳ ر قیر

 ید راز و قردنل و | IE کار EEE رط و

 . را ردهدکمک هن

 ندارواو ارج ندن راک رزرح رګ ندنف رط هیسور

 ندنجتا كلارا لو رەد ردد هدنق رس

E 

 یخ ارا

 نانلوا د د

Boukhariê )یایسآ (  

 و ریغص لود یک هدیطسو

 ۱۳:۸ ا

 هو یرکید) ردب رب تان اخ یا ن ب ا هدا اج

 ترا ل 0 ا اروام قلتاخ و .(ردبفلناخ

 نوعس قردالخا ندنس رب رب كنوڪج بول وا

 هلابج هلساس نارپآ ندنسهضوح نوخج یسهضوح

 . رول وا دتع ردوا هنسا هک موق لزقو

 ال gy دود

 نانل وب هدنلا كندمسور كناتسکرت ندنف رط قرش لامشو

 كدنه اب ونح ا رلتلایا هناغ Leb عي هی رار

 ندنتهج یونج برع «هلاتسناغف او هلیسدطخ ( ربما)

 فال رلدداپ مزراوخ و ورم نانلو هدنلا كنديسور هن

 قلناخ و .ردطاحم و دودحم هلیفلناخ ویا ید اب

 کلام رثکا «نکیا عساو اهدو كوب اهد لیخ هلیتثو

 وند دعوا طب. ندنف رط هیعور درب رر

 ۳ ۳ رقت «قرهوا هدنلخاد دودح نالوا تن ۳

 هاب | 0 و لاش ضرع 1 ا

 ۵ هه 000 تلو ادت ەرآ

 . ردمرتهولیک عب
 .یرلرو هلن رلغغاط «یسهیعیبط لاوحا

 زکلاپ «بولوا یلزوطو نسوص «قلدوق

E 

 یسضا را

 یی یسیداو ناشفارز صوصلالعو یرارانک كرار

 رو وٽ« یر هدشنوا هکلبو نوا یک كن وش

 بو وق راتریشع ضعب قجآ هدنرلفرط رکید .رد
 هدنتهح یلاعش قرش یرلغاط تنغلناخ را .رارح وک

 كر) نالوا ندنع ورف كنلابح هاش تب ا

 رکیدو (عاط قآ ) «(یعاط

 هنوخج و ا «قرریآ ینیرل+ضوح نویس

 «ق رهلاعلآ هک کو «رریتارزوا را وف ماطر یرعوط

 یعوط هب وج

 هلا ( ع اط هرق ) یر هحاساب كن لد س

 : .مویلا . ردقعل او زود یرلذرط رکید E الا)

 هلن اخ | راذش هدهفاسم یلیخرب نوح ناد (ایرد ومآ )

e 1ررولوا ا دنسا . 

 ن دا لیکشتید و دح طح هذنسهرآ ناتسناغفآ

 ۰. یرع وط د رع لاش « ر ەرەك هنا نا

 ۳ ه ویح لا ارا ه دعد و «ردا عطف لانرح كل زم واک

 اا وط «هرزوا قد وا بص» هغام راوب ۰ رب را یی رلفلناخ

E 
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 قوح ر ۳ حج رس تا« راصدت بآ , قا

 لند رلغاط نانلوا ۳ هدب : راق وب ه دنیا ییلناخ | راح

 كنخاذاخ اراح .راردناا ن نایرح یغوط هب واح ( لب اعمن

 قرش لوط )رک

 ت ا



 3 ا

 ندنحا 7 E (یوک رد کا |

 دارا  .هرکص نک دج ندنناپ كد قرع هلو

 هوق ‹ قرهقآ یرغوط هل یاونج برع « هلا لوخ 3
 لیکشت یییداو نالوا روہشم هلیکلا  وکو يسا 9

 - هبصقو رش کاو یر روبه كملناخ نو

 هعرزمو: هلرلیوک یفارطا « بولوا هدیداو و یر
 ۔وایک ۷۰۰, یار 2 رو ..ردروتسم 8

 رد

 تافاناتن ارا --. ین وپمو تالو ےک
 ناشفا رزو كني راراوج هل ریش ارا صوصا یلعو

 رک و هح رد ۲ دا تدرارح نیزایو «زیا ردق

 كوص «راغاي راق و دانوط زوص شوف |
 ۱ كم رام كليا و « راغای روغاي هحهدایز .دطا 0 1

 A مزدا ۳ لزوک

 رب هداعلا قوف رازیدلب .«بونبروک .لزوک كب یزو "
 هدرااروا هدناسز هيمالسا تیندم . رارالرا 8

 هدافتسا قود كب ندلاح وم تئیه بایرا نفی |
 «جرپ «بولوا عونو قوچ یالوصحم .ردرلشا "
 « یک یکیدشبت تیک نتکو قوم
 ةفاك ك رام ویمو هربسو یسهلج كنابوبح راسو صم

 «یلاتفش «زارک «دومرآ «لا .رولوا لبصاع یعاوا
 .وزوا وروق «بولوا قوج كب یرهویم اسو اوا
 د نوت وت هدرادقم زا . ردرومش یخد ینوناق هلیم
 كہا ینیرلفارپای كنیراجاغآ دوط .رولوا لصاح

 E كہا لیخ «بوناللوق کسب یجو 1

 هم هتسارک «بولوا قاوق یانلو قوح.كا دربجانآ 1

 نو وق هجناک هناناورح .ردجافآ وب یغد نالیئاللوق

 هب رآ «یادفپ

 نانلوا رعت د ) « بولوا قوح كب ی چ

 ندنسیرد كن ران و وق نالوا هاشم هغ نج ناعرقو

 ةصِیفو قحریویق .راردبا لاعا رالاش نالاف هد زآ

 قوج ید یرلهود .راراباپ رلقابلق لزوک ندنسیرد

 1 پول وا ندن زا وه لزوک لا كايد یوم كنسیداو

 | هبهحرد ۸ تیابمو ۲ یغاشآ ندرفص تدورب نیشیق

 | كب ندنلاش ریعشک ندنلیف كنبرلیکو نایخس لزوک ۲

۱۳۹۹ 

 قرش لاش |

 | كنوز وق هک زد راز ید یرلنوب وق ع وب لیو

 9 یر دنا رابع كمروا ندنب ون كران وب بول وا

 [ خب

 قونح هدیرلیکرم .ناردبا لاما اتبع عون رب نمک
 قرلدثح یهددشا یئوق كبو كوي یرلتآ . رد راو

 .ردلکد لزوک ردق وا وار توزوا
 از ونوطب ی کلی «د روق «ب ول وا زآ یس هیشح و

 هج ارق و ك يڪ ندا اا 2 4 او بح یک لاقح

 . رارزک هلا یروس «بّولوا قوچ یعاونا نالیجو
 ردق وا یدهسا

 جای

 قوح EE EE وااو رب رقع

 . ردلکد یلرهز

 كنغلناخ ارا EBI تیسنح یسلاها

 ماوقا تکلغو «بوبا وا بوس هیج رب یسیلاها

 2 رارب یراق ون كنه ازت ماوقا ها هاو
 , ررینقنم هتیسح کیا و ید یسل اھا دلغف و هدنطس و

 تعنص بول وا نکاس هدرلب وکو .هد رهبنصق و ره

 ماوقآ شما ندا لافتشا هلعارزو تراختو

 بوس هم وقرب روال وا ربیع ( كيجات ۳ ندهیاپرآ

 بهذلا ىنس ٠ « هدرلهسیا ماکشم هلی یش راف نالو

 هل رلنسح ید یر داق «نولوا لروک تياغو مظتنم

 رهام هدیشا ره و نا زل دیک .ردر وشم

 «دلغلوا 'رلقدآ. لتعیبط قعل آو راک هيت «هد را ەسيا

 هدرادقم ییزج .رارد رقحم هدنرظن رلذاکرت و راکبزوا

 رسا ند ) ورم ) ام دقم «بول و ید رلیناربا یی

 تربشع یرثکا كرلن وب رجاک هب ییاها نالوا بوسنم

 هدنم وکح او اگر نده وا كا «يواشاب اک

 .راردنکاس را (ك زوا) نالآ یتتفص اح موقو نالو
 هدر وص ص وصح 4: سج لو یا كل راکب زوا

 جد یرلت رمشع ناکرت . رررظتنم اه د زا رب هد هسا

 هک یرلیلذ وفن لاو روسح كا كرلنو «بولوا قوح

 ضوب یرلیدنک «بولوا مظتنم یرلایس هکردی رلناکرت
 هجاساب ران و .راردفصتم هلفاص واو قالخا هنادرم

 ۰ را رار و هیح هدن را راک نوح و هدنتيح بونح

 قلاق نیغ رف هسا هد را لعت یک هدننهح

 ریکنح ران ر هک دا نالوح ی رل ریشع قایااقهرق و

 ل

 هدارلب وک و ضص» و هد راهب ص

 2 ندندال وا ن دهاحب نالوا شعشل رب ۳

E 1ره ۰ رارذند دافحا ك رال وغم ن ندا  

 هدمالسا نود لد اثاوا

 بو وا

۷۹ 

 هد رادقد زا رلید ورم .رورلو ید رلب ىع



 ۱ حب

 (ییباک) .راردنک اس هد هبصق ضعب راسو هداراخ
 «بونلو ید راهاکنچ ماط رب نالوا فورعم هلیمسا

 ووا یسراف یمسر ناسل . رارزک رک رج
 : راردنا ملک (هانغح ینعب) هک رت رلترنشءو رلکب زوا

 . رده ذلا نس لاها هرزوا تیم و۶

 هدنسردالیم مشی رات ۲۸۱۲۰ IE دنا

 سانجا نالو هدنفلناخ ارا .هروک هني عفاو

 ردق هن ره

 هیس ور یررب قوحر تكعلناخ ندقفرطو یربن دف و وا

 . یدا رز هحورب یرارادقم كنيلاها

 یرادقم كنبلاها ندفرط رو «شفل وا حرص ندنفرط ۱

 كن هفلتحم ماوقا ندل ودح و هت ءهددسا شا دنازب

 ED | یرلتدسن

 )0. 6 كيزوا

 0... كيجات
 O ناکرت
 ° ترس

 3 یارتا

 ۲ قلاق

 ٦ قاهلاق هرقو دیغریف
 ie یدوهب

 3 ینامغفا

 ۲ یزل
 ۲ هناک.ذج

ETE 2 

 ۲ ۵۰۰ ۰۰۰ یسلاها كغلناخ ید هدلاح یکیدمش

 . روی وا نمح ردق

 ینلناخ ارام بس , یزد وو ریش « یاهسقت

 ۰ ردیتقنم هب اضق ۲ ۵ و تلابا 1 ۲ هحورب

 اضف تلابا

 ناتیماروا

 یادنز
 دنکفا و ۱

 یزنادرو ۱

۱۳5۰ 

 _ هیسور هدو نیش یرلتلایا ناربحو دنف رس

 ۱ عا هه ارام امدقم و د وا طبض ندنف رط

 . ردشقا قالا هناتسناغف آ یفلناخ لب نالوا

 یر 6 بول وا یرهش روم هق شد ندا راحت

 رکید و هبصق ررب كج ویب ید لوک هرقو

 ۰ رد رابع ند راه رق كوي کا كنم رازک

 كنسیلاها یفلناخ ارا س. یتراحشو عیانص
 1 یرلشیعت رادم «ب وا وا تفر قل وغ 4م وار
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 تاناویحو هيعرز تالوصحم «هللوا ندزو وب

 انہو رازاب قوج كب «هرزوا قلوا صوص هنن را
 یا ۱ مت او زر
 هناج وسنم یک لاش هداج” «یلاخ «رلشاق كيا
 ندنلاعا هحل ساو تالآ ضعب قلعتم هریمد و نايتس

 تالوصحم هجلشاب ءبولوا كاشباكي ترا .ردن رابع

 «هقش ندنسهیلخاد تراس نالوا ترابع ندهيعرز

 را نالوا ات را قرش یایسآ هلا هیسور
 -اس رزخ رح ند فرط قلود هیسور .ردنرم خد

 ندایرب ینغلناخ ارام قرهلوا دد هدنق رم ندنلح

 ا را ست وا لو د ندا قش هاي رب
 .ردشچا طبر هتپ دم ملاع ییازاخم رباربهلکشا عیسوت
 ۔هسرده «بولاق رانا 1 كب ندنتی دمو فراعم یکسا

 هد راثالوا دو مو ؛یشهدلوا بارش یغوح كنزا
 وقوا ثایداو دیاقعو هقف رادقم رب قحش ید

 «رایاراف «رلانیس نبا «رلیراخش هدرلاروا قترآ «بون
 ۱ نورف .ردقوب تحاح هکلبوس ینکیدعشبت, رلکب غلوا
 ۲ ارجا 4 ا نک ید همم تلع یرب نداطسو
 . ردشعا

 ۳و۱ تیفلناخ ارا س. یسهیخرات لاوحا
 . «ندنفیدل والزنشم هلبلا وحال رلفرط وا رکید یسهیخم رات

 هدام ٩ ریل اءاروام» ییالصفش ندیا ناجحا هدیاب ون

 ید هنسهدام « هدمصا» . نکحهدا نایب هدنس

 .هل رو تعجام



 ۱ خب

 8 لیعسان در لا دبع وا)

 A6 «بولوا ندنب دع دعا

 نونفو مولع لاک |
 عج «هلصاصتخاو باسسا هش دح

۱ 
 . ردشعوط هداراحم ۴ 1

 را
Eكرهدبا راصماو دالب رود هل دصقم هقرش ثید  

 سعم «زاصح ءماش «قارع «ناسارخ هددم 3

 هدافتساو ذخا ندنیدم لوخف هدیمالسا دالب راسو

 ۲ ۳ هدنکیدتا لوخد هدادش هرکص ندکدتبا

 كلو یسهداسلا قراخ رادتفاو توق ک ہد 8
 ندفرط ره رلنالوا بلاط هشرش ۴ و «بولوا رتا

 . ید رلشم الشاب هکعا جا هنسهدافا و سی ردن ةقلح

 شّعا لقنو عاقسا ندخ ويش زواجه ییددع كيب

 ثدح هلا لبنح ن دجا PE ی ورم ینیدلوا :

 ثكيب زوب .ردندهلج وب ید ینابفصا معنوپا روش

 هدنظفح حر ريغ ثیدح كيب زویکیاو چ ثیدح

 قراوخ نالوا یو هدنقح ید داوا شفهلو ر

 رطاح نابلاط هج رلکب هسي ردب سلج رد

 عاقسا لاجر زواج یکی شخ ندد ككا «بولوب

 لسم هد نا ك رلن وب هک «ندرلشقعا هق رش تیداسآ

 نی رکب واو هعرزوا «یاسن «یذمر امج نب

 ینوق کهدشیدح لع .ردراو یخد ریهاشم یک هعیزح

 و كن راخحم هک یدبا هددج رد رپ "

 شب نوا یلقا هوک ره .ردراو ید رلنید ردلکد
 بوقناف «نوجما قهزای یرلشبدح ناک هنیرطاخ «هعفد

 «بولوا تاذرب قو عروب ر
 هاراګ .یدبا ےسجلافیعو یراع نددسحو ن ناک ]

 E ندنسردن دجا ن دلاخیسلاو اروا «هدنید

 اعم هرنوا «هرزوا كما دیفنسم ینیدالوا ید

 ندنتهدخ كموع یراغو ندنکیدتسا كا یرمو

 ؛شفلوا ن هنسهیرق (كنترخ) هدنراوج دنفرس

ITیوک رطف دیع یس دنس »› Nینب دل وا هدنشات  

 e ردشغا تافو هدار وا هل 1 هلکغد «یراح ا

 تانفیلات قوح رب 3ا هجو رب راد ههر م

 هایس|باتک » «ةدزفلا بدا» :ردراو یر
 اس باک » :« دابعلا لاعفا باتک » .«ةهباحصلا

 ةاقفلا خیرا »  ندلاولارب باسک» «« تاقولتلا
 هربسفن ۰۷۱ راخش خراب ««ثیدا ةاو رنم افعل او

 | ندنف رط هیلایم وم "لاو «ندنش دل وایضار هکمک زا ۴

 يا شا قوس ۱

 | خراب و تیدح هقشد ند « محک عماج » نالوا روهشم

 ت @ ب ۱۳۵۸

 عاملا» ««تایئالثلا باتک» «بانڪ ییا یقلعتم
 «دابلا لاعفا قلخ» 3 ريكلا عماجلا» 0 ریغص)ا

 «« مامالا فخ ةئارقلا باک » 4 شاوفلا باتك »

 ««هیملاباتک» ««نادح ولا باتک» («ییکلاباتک»

 عماج » نالوا ینافیلأت ربشا .«ربیکلا دنسلا باتک»
 سنا و عبط هلل ایفد هد رارب ۳ هد صم « می

 قوح كو هیضح و حرش ندنفرط الع ربهاشم

 9 دهل وا

 | یراخم
 | ناکش

 ریما » و « یراخت ریما »] (ترببا)

 E هل روي تعحا مه را هدام « ناطلس

 هدنسهرآ نامرک هلا سراف هدنارا

E ROTA) a 

 قوج رب هلوکوب .ردهزتمولیک ۲٤۰١ یس راد طیحم و

 ییوص كلوک .ردبربن (رک )یک ویب كا «بولیکود رارهن
 «بونل و هطآ چاق رب نوکسم ربغ ه دنا . ردیل ز وط

 .رروللوا ذاحشا قالشق نوحما تاناویح

 هلعما وب (Nabuchodonosor) ۱ دو 11

 ؛بولک را یباءورروا ]7 ۰.
 كددنخش رات ٩6 ۷ ندنح رات ٩۱۷ دالبلالبق یسیحرب

 یه

 تای توت فا
 قارع ینعی) ایدیمو ؛شمروس مکح هد( یونبب)

 شف را) یرادکح (ناحابرذآو

 هنطیض كنيطسلفو هروس .ردشعا لتق هلیلا یدنک

 عدد شعا رومأم ییریزو رب هدنعسا (نرفوله)

 هدنما(ثید و) هدنسهرصام كنب رهش (هیل وس) مدآ و

 ندنلتف كن وب كلغغل وا لتقف ندنفرط یربق یدورم رب

 هتاور كل رودیا با یتاحوتف نوش سون تع هردص

 ه (را۔الو وات) و (راشخاک) ید یسیدنک «هر وک

 .ردشلوالوتقم «نکیا هدکقعا هعفادم بی ونين یشراق

 نالوا فورعم ید هلیبقل «كوی» یسیحنکیا س

 كناتسلب اب هر | هیروئآ هک « رد(سصن تح) روش

 بول وای رادیکح كتکلم ییا ول ۶ رکص ندندیح و

 رکسع هنن رزوا كنيطساف هدنخ رات 1۰ دالیلالبق

 نالوا یرادهح لتا ا یب «هداهس

 فلکم رک هنتعاطا تح ,بویم روط ی (میقایوم)
 در ى و اقا هدب رادتفا ماقم هرکص هنس ج وا

 رکسع رداع .یلکعا فا را تداطا مقاي و

 هدلوب ځقایوہو ؛شچ ا ذخا ینسیدنک 1 ۱

 0 ی ) أ

 ‹هاکا تاتو

 زو هد مسد شا بصن کا شاه

 يلغوا كن وب سصا توش



 ت ۳ ب

 ۱ سا ین هک یر یاد وب هرم و
 هل اباودت راسا تم رار هلبا لاقزحو لایاد ترضح و

 بصن اج یی(ایفدص) یع كنو هلْیارسا یبو «لقن

 روهظ هدننامز كنو ايمرا ترضح .یدیشقا

 تحو «توعد هقح قیرط لب ارسا یب «بودا

 ید ایفدص هرکص هنس ٩ .یدردیا دن دم هلرصت

 هجرت بحاص .هلکشا ج ورخ ندنتعاطا لرمصن تخ

 رکسع هنرزوا كنيطسلف «قرهلوا هعفد یصکیا

 هد یو بو یوم
 بیرخ یسدقم تو طی یسدق «هرکص ندهیصاحم

 قوس ها هدنراسا یدک و یب كردا

 «بودا طیضو هرصاحمینیریش (روص)هدع .ردشعا

 ؛شقاالیتسا ییالفس صم «هلیفوس رکسع ید هرصم

 لقن بول آ مانغ قوچ كب ندرلرپ ییدنیا طبضو
 اهد ثاقر لباب هللا هیعانص 1 قوح رب ییدتبا

 تیهولا هنن رزوا كناحوتف و .٠ ردشخ ا نییزو حیسوت

 قاوا :ازامع رب هللافرط نم «ب وشدقلاق هنسا وعد

 نظ زوگکوا ییدنک «هلکشا باغ

 دادم کمر ا هدرلنامروا 7 PIT ید «ك رهدیا

 ینلقع «هرزوا

 «بولک هنشاب لقع هدعب . ردشغا كم هرادا یسهحوز

 تد وع هنت «هلکمک زاو ید ندتيهولا یاوعد

 هلا لبو شفا امرفکح اهد هنس رب «ك رهدیا

 .ردشتا ثافو هدنخ را ۲

 | تخ
 ن

 فطل یاج هچ مرادن وئزا روج ديما

 تسا هدیسر تیاغ هچ نیبب م ديمون

 EES بر م
 ج ودلا زعم یردب « بولو بید خب e 1 د

 یزبرمت ¢ بول وا ندنسا روش نارا

 هد زاریش یی رگ 1 و دلاح ینیدل وا

 و ۰

 2 را هلح تاب وس

 قارعو هرص»و e «ه دن را ۰ ٣ یدننافو

  «هلنلوا یرادمک كنب راف رط
 هنسبدنک یردیو ؟ شمالشاب هکمروس مکح هلیتفص

 كنسارزو ضع و ندنتعاطا كندلا ا

 یربما كنسابع هفیلح

 شیعررایتحش «نجیا شا تیصو شا ناک

 شيا ریکلد
 هلک ولم تئاوط راسو هانادج لاو نيهاش ن نارعو

 هیر .هب هن وا قافنا ینیرکسع «قرشایوا

 نیکتکبس یربزوو ؛شلوا روب هکغا قلیدنفراص

 ؛نوجما

۱۳۳ 

 ا تحت هوب لآ

 تقفو قوح رب هلک ارتا نانلو هدنتیعم كلونو هلا
 ها رسا ندهلودلا دصع یسدارع «كرەدا هب راخم

 هغارف یسیدنک هلو ۱ دعا هتل وا روج

 EE كا ̀ «هرکض ندکدتا رابحا

 هکم رب وب وق یتسیدنکهایرعا تنیدلا نکر یردپ «هدهسیا
 ا هدن رلتیب نددعفو وو ؛نشلوا روب

 لصا ترلودلا ااو كندلا نکر «بولوا

 لآ رایت ؛بقامتم ینسولج
 داغمشتوط هب هب راع هلا هلودلا دضع «یافتالاب هللادج

TENSE 

 - وا لتف هدنن و دا دغب ه دنشاب ۳۹ ه دن رات ۳۷

 جوز هلل عباط یسابع ةفيلحخ ییربقر كن ون دش

 . یدیشخا

 سس ع وشیتخ)

 مس دن اب !| لّئارج ن موش

 . یابطا نشش هدننامز هیسابع یافلخ ( ردکم د

 رومشم زکس ندرلیروطس «بولوا ندهسیایرم
 یافلخ

 عمو نیعتسه ۵ ستم 13 وم «قئاو ندهیسابع

 ندمهبل زا نا ااا نیر كهللا
 قوح ك" ندا لکوت صوصخا یعو
 الام N تورتر هداعلا قوف «بولوا لئات

 ۱ حح . یدیشلوا

 «بودنا هطبغ ید یرلیدنک كنافلخ هعفد قوح

 ۰ ىدا بوسام هه اع 7 درب دشت تیبط

 ییدرنشوک هدنراپ وادت و هدش ابط هدر و «هرداصم ییلام

 شقپهداعا ةدايز عم «هنیرزوا تراهمو رادتقا را

 تراهم یک هدضارما یوا. رد ورم یراقدلوا

 كن هدنفح یشیعت تروص هلیاماسو تورو یتباصاو

 تافو هدرا ۲۵۲۱ ۰ ردلوقنم رداو قوح

 .باوح لاوس هلیاونع « ههاعما ف بانک » .ردشعا

 . رد راو یرتارب هدننروص

 هب نایرسو, یار ناسل ندینانوب ناسل ۰ (قخ انب
 یردآ 3 ردشمریدتا هکر .هیطا تتک .قوح رب

 (سجروجن عوشبتحم)یدج «(ح وشب نب لیاربج)
 روهاهم جدا (لییارمح ب سحروح) ی رد كن و و

 و کد هنر U ندابطا
 e یافاد ۰

 نو نیو | سجدوج لب ی
 هل فن آ تولوا ند او یابطا نالوا کا
 اطرح كوص هیداه . رد دح ال اره ن ع وشیتح

۳ 

 7 نینح) تدني زام ریهاشم



 7 1 ا و هنسا ج دمو

 شل وب يببط كرو :

Eنم ند ( لارج ن  
 ىلغواو ییلاترب هلياونع «رصتخملا سانکلا »

 یاتک زر یلئاونع « :رکذتلا » ینیدزای نوح ا لیاری

 كنومأم هدعب و كنوراه یخد لیاربج لغوا .ردراو

ze 
  1ینا

 3 ا 3

 ن انح و ] ر ومشم بیہط «بولوا ند هاير

 هدعب وب ,تهللاد رالتعم هقول .ردیلعوا ك ارا

 ماعناقوج كب «بونلوب هدننابط تمدح كهللاب تاو

 تافوةدنض رات ۳۲۹ .یدیشنوا لئا هنيا 0

 هاشم كىا الا (Bechestein( | در ر

1 YoY e ا ۱ 9 34 3 

 هد ۱۸۲۲ و :« شم وط هد ( 4 و اص هد مچ زر

 ا لاصفقو ربتعم ESTEE ینیعیبط را كاي آو

 . ردم زا و راک
 ۳ تب

 | ی
 ءا JE ی

TEY 

 س لیعامسایعاح)

 زدند راعشا اح تب وش «بولوا

 ندنسارعش نیوزق (

 دناوتنوت ندید كي قالت
 دننک ماقتنا رکف رکا لاس رازه ے ا

 كا كنەزىلكنا( 5۳, 3606 ) = د
 خم زا ۲ بول وا ندنسالع سا 8

 هد ری «شعوط هدن را وح (ماهرود) هدنسیدز

 ضعب رب رباد هب هفساف و قطنم و جرات, ردشخا تافو

 ه د:س ۷ تسدام بوک هنسهسص ار ار ررث

 . رونلوا ارحآ ی هیط رر

 (تلو ره) تا مسن ازف ویرادپ

 هدنرزوا یربم ( هیروا) و هدايا
 یسیل اها ۷۹ دود

 سه
 تام

 ی

 بول وا- تو ۳ ی.

 .زد راو:یزلذشرباخ دشقاو* و ی
 كيا هد طسو یایسآ

 تسکرتو هدنسیلانش قرش یاهننما )ا

 شم اغ وا هلیل اوحا ۵ رلن امر وا هجاشار . ردها ت

 ۳ ی ۸6« ردنطح سد: خش ها

 ر د ب

 یییانم كن وڪج «بول وا دودع NE هوکودنه

 یسهیراج هایم «بولوا رر قلغاطو عفترم .رییرواح
 لزوک تیاغ یساوه رار هلبع اش را ۰ ردق وج كب

 ندبع
 ردق هزمم ولیک ۲۰۰ یط عو ۲۰۰ لوط نالوا هقرش

 یرهحرد ۳۸ هلا ۲٩۱ اب رقنلنیلاعش ضع «بولوا

 «بونا وا ریبعت تیحات یسلاها .

 هدنررلحما . را ردملکتم "ها یسراف چ صفو دنا یاربا

 شا

 ریش وب قحش ۲ « بولوا"یرهش (دابآ ضیف) یکم
 «ندنغب دنا وا تر ندد رط اک لباک لوا هم 6۵ له

 ۰ رد رادل وصح و تدنم یسیضاراو لدتعم و

 ردعقاو ی

 ۰ ردزآ كي یدارفا هکرت ماوقا راسو راکب زوا

 .رویدیا تساقا هدنس هیصق ( مرح ) یربفا ناشخد

 .ردعبات هناتسناغفآ سرو سا یرب ندتفو وا ناشخدب

 ندا كناشخد قیرط نديك « ( دنکر اب ) نر

 هاکخد (ناشخ دب لعل) یر دک تک و ا

 تیت یذ راسو هلیوقای ع و رب نالوا روپشم

 دعم نوت «بولوا رویش هلی لتنراعا

 گنراع ی راه دره ید "یداتعم ضعب 0

 نلاف وزب وف .نلتند هبه د هلی ع و یی اب و

 توق تياغو یرءهود یلجوکروه ییا «یران ویوق
 یک یسیلاها .ردراو یرلت آ كحوک ع و رب لشت او

 . راباپ i دو الاش تهف ید ندنلیف

۵ 2 

 ناود بد مه .رد داوا تایحرب هنر جرات

 رد دن راعسا هلج هعطد و :ردراو

 ماع دوش رڪ ريزو ربز
 AE هکم جا یا

 ناهج نیاک

 تس رب ز قعاسو ریز قعاتس

 | یضم

 £۹ و ۳1 اش هدناشخ دب

 تعاس هشیش ویمه

 و 3 ۳ 2 97 با

 ۱ کر لوا ا كروي ن حره

 و ییاوبد بن ص . ردشعا تاقوا راما هد دنق رم" و

 : ردندب راعسا هلج تا وش نیر یمهلاسر |یم

 باتف 1 رب رد ارت لاثم بش فلز یا

 باتفا رب دتفا هک هیاس دید هش زآ

 هدنسیفرش بوذج هلخم رب كل (راچ)و ) * 7 در9 | ردب

4 ۱ ۹ ۴ ۰ 7 

 ه دیس و را هر ومم هنن ده 4۷ ۰
 ر 2 3



 7 5 ین

 را رق هداروآ یسهئس کیا كندو ترش

 .هووارب رد . رد ر ومى هل رفظم یرلذ.د ی راق

 عماج رب هلیمما (هماخلا دجس) «بولوا هدنرانک كن

 - رم كناذ ۱۳ نر دا نالوا دیش هد روکذم «ارعو

 ید ا یچاغآ امرح هدنفارطا . رد دوحوم یرادق
 دمج هدنناضمر هروکذم هس ردپ یا ا ت.ردراو

 كل نم دنفا (علص) هللالوسر ترضح «بولو عوقویوک

 3 ۱ او هک یا ناو یک ۳۲۰۹ لپ اعم

 هلیاو راک شیرق ۰ یدا ندراصنا یسیقابو نادت رحاهم

 «نکیاشاقبح هک وا كنایفس وبا ندا تدوع ندماش

 ندنکیدشا دادا نددکم لغلآ رخ نایفس وبا

 كی رلیشیرف رار هلرلتلک ند هکم هدنتیعم كاهح وا

 قراوس رو هد رسما هک «یدراتشاوا ردق یشک
 یتاق كمالسا لها

 «بولاق هدنیلسمیفرطتیبلاغ نیارهبایی رثکا كنمشدو

 یا ن هلظنح و فن ی هیماو لهج وا ندشی رف رافک

 . یدبا راو یخد هود زون یدیو

 یسیلیخ رو «شفلوا لتق رلمدآ قوج رب رکید و نایفس
 با سابع ترضح لوس ر . ردشلتوط ریسا
 اتاذ «بوژود ربسا هدهعقو و ید لیقع یسهدارع

 «ند رلق دل وا ش ادا قوس ههبراحم هلروز ی ران دک

 نب هدیبع ند هبا . ردرلشخا ناعا راهظا لاحرد

 «باططان رع یوم عرصه «یراصنا ماجنربع «تراح

 نی هراح
 را یر و ی ی اه اه تاود ضم

 بس هنس رلعا و راهظا اهد تاق رب كمالسا تیرفظم

 لسصاو هیهکم یربخ یتیولقم كرایشیرق « بولوا
 رب --, رد_شعا تافو ندنردک بهل وا « هدقدلوا

 دو هارفع ن .یوع تیراضنا هفارم

 ید یرغبص ردب هک « ردراو اهد رد ءا یهنکیا
 ف و رم اهد هل_یسا (قیوس ها ء) «هدهس ر وياند

 [.هب رو تعحام هنسهدام € قد وس « «ندنش دل وا

 ر ترش> و ندا ( ا دع وا ( ۱ ردب

 ندنرلب ءلدازآ 4 مدنفا ( ماص تان ۵

 ضعي ندنسدنک هلیسهطسا و هل دبع یغوا بول وا

 ٣ ردل وقنم هشرش ثتیداحا

 ۱ ند هات (یمططا هلاد-بع ن) ۱
 ن لب فست نایت دیک یاشار 7 راد

 هذن رش تیداحا ضم هلی هطسا و راد نب هللا دس ص

 ند یادت یغد یلزملا هللا دبع ن ردپ س . رد ورم
 . ردشع | تاور ھن رش ٹیداحا ضعب «بولوا
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 هدناهفصا 4 هد دستش ندنسهیص مرحاج كناسارخ

 ندلا سش هحاوخ ناود بحاص « بودا تاب

 . ردشعا تافو هدنح را ۸7 ۰ یدا یادم لدم

 ۱۳ هوم راد هی ارام تب ییا روش
 : ردن دنسهدیص لصفم رب زسهطقش یمیدل وا

 مناع رد را ودي مرک راک درگ" هک

 0 مکعو دهم مراکم ساسا درک هک
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 نداوه وح و تانابت و تاناویح .ردشخ و تایحر
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 ماط رو ی رات 1 هلی اونع ¢ كارالاةلود ررد »
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 دو تا میش «هلک والس هتقرط هدعبو ؛شاوا عم

 هدنروضح كکنا روع هد زرو ؛شعا باستا هن یط

 لع یهیلک هل سرت نالوا شعا تد ا۳انب

 همور رايد ءرکص ندنسهعق و هرقنا. . یدا شابا لصفو

 ناطاس مر داب هند وع

 یغیدلوا یرگسعیضاق كنیبلج یسوم نروس مکح
 یلج «هدلاح

 شقلوا هلمایم

 ۲ لعو ندمولع رنک | یسدنک . .یدیشا وا وا

 . هدهنردا تدمر ه رکص نددب زاب

 ۱ دعماوا هدقی زا ا شاعمو

 اا یبط یدهسیدنا رادهرم ندفو-صت صولا
  قطصم هچواکرو ندنناد رم «بولوا لئام هداسفو

 قلح هدن راف رط نیدآ توه قلروط هعود نددو, و

 غ اچ ناطاسیلح «ندنرلقدالشاب هباوغا و داسفا
 ا یار ا داش نداق

  هدنکیدتیا عفر ینیردوج و «بولپردنوک اشاب دیزیاب
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 هیامر وا لدنداروا بوک هوالخا بقاعتم و *
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 یرلهدا ید-نک یسیدنک و ؛ شوا نا

 هب یهاشداب روضح «كرهلدا دن و ذخا ندنفرط

 ۸۲۳ هلیساوت تشورهردیح انالوم .یلکل ربتک
 عماج »ر راد ههقف . ردشش وا مادعا هدزوریس ه دن ر
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 نالاق هدشاپ كدوک كي كنوب هجرت بحاص ةو
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 e < قیاس زور ا

 هجر بح اص هدنح ورخ كن وکاله

۷ 

 ۳ ۰ 5 ن 5

 یر رد ں رف یک تو

 .رد او یراز هلیمات «هب ردبلا لثاس۱» و یعهیخاحرپ

A R3 8ردشعا تافو هد . 

 ) لک لعت اف -ن 3
 55 ی احد دلا دب 1

E: & 2 1 J 2۱ یایطا  ETS 

 ,رکح «یک ینهدنوا ید رذ تیرمع هدیط پراوا

ê 
 ۰۷۷۵ 2 ی

 3 ا

\Yoo زد ب 

 رس و دهد یح و ی راهم ید هدم واع راسو

 اا یدیا راو یسهرم یدندنای دا و
 هدعد و هدار وا 6 ب واک هاد هدکبلعد هدن رخاوا

 یرحهنرف

 فرشا كلم تدمر «یرهلوا هدنتفافر كيح را دبع

 ه دزنیعم كن وب قرن و E EE ES كلداع كلمن یش وم

 هند( بط یس داخ هن د:ر «ه رطص ندقدل وا رب رفس

 هدنح رات 5۳ « هل د وع هقشمد هدعب و ؛؟شش وا نییعت

 راع كل: ۷ سڏ و نیدلا رفظم نانلو یحاص كيار وا
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 اعم . ردشمریک هللا هدافاو سیردن و هلتابط یارحا

 تاقبط ی ءابالا نویع» نالوا شفلوب یحمو یرص
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 رودا ۳9 هدایز یتا نس و تاربخ و
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 , دلیعسا لا باتک »
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 دو كل رص ا ند هیبطاف ۱ ل ر

 لاج ار هروک ذم تلود بول وا لصالا یتمرا

 عطق فلغفلوا هر و ارتشا ندنفرط داع ن هلودلا
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 . ردراو یرتارب

 كولم ( ملاوبا شویلبا ربما )

 رصدت هدنس رعه رات 6۵۵ «ڭكرەدىا بتارم

 روصو اکعو 4 شفلوا بصن هنکلیلاو ماش ندنو رط

 هدرصم ء هرکص ندکدتنا دادزنسا یرلفرظ وا راسو
 EES تک بودا روهظ داسفو هنتف

 تلودردم «قردنلوا بلح ندنفرط یصنتسم «هلغل وا

 راسو رباکا نالوا بیس ه هنتفو داسفو ؛شخل وا نییعت

  هشاسا هود اه 5 رس «بودا لتق درب ررب لح

 و (E ATE ایحأ ندیکی یزو تعارزو

 داد زیسا ید یتنهح ماش هد و ؛شلوا قفوح هش ر

 ٤ ۸ ۷ ۰ یدیشلا هنیلا نوتنس قتل ود و وما «ك رهدیا

 | رهیس و نڪ س ظ) رب دعا تاف و هد سه » دع را

 اسد ومو تاریخ قوج ك هد رص تو
 هنسدنک هاشنېش لضفا كلم لغوا هدننافو . ردراو

 ۰ ردشنوا تلخ
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 هد لهد «هدلاح ۳ ٌاط ) نالوا

 - رضف)و «شقیا باسا هقلغت دمت ناطلس بت ره

 هر رات ۷ 46 .یدیشغلوا ربقوت هلیناونع ( نامزاا
 ۰ ردشع | تا و

 تسناسضخهر لاله

 تسناه دکش

 تسیکذز دعاسرپ هک تسیس *هراپ اي
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 نیزآ یوربا نیا

 نیریش تب بغیغای

 تسناور بآرد 4 تسیس

 «پولوا ندن لک ناتسدرک 1 دب
 یابالا رم هدنخم رات ۹ اب ناخر
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 . یدیشفلوا مارعا"هفرطوا اروم

 دن رزوا روت ی هيض رم ا تاک رح ماط رب اهد

 نیعت هنکلربشم یسودرا یلوطاا هدنخح را ۲

 ارد یوش کسع اشا ناک یسلاو بلعت نانلول
 هب داعش رد رار هليل یسواناع بوت وط یکی ناخردن

 ی ضعب هجر بحاص هد . یدیشم رهتک
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 قلوم كنك ت ل یسراق یواهد

 را هدنګ را ۸۲ ۲ یروک دم باتک «بوآ وا

 ۱ 6 بولوا ندنسا رعس نارا
 ا 3 یاو رسردب

 ۱ هلردن

 نددیرق ۱۲ و عقاو هدنسیع بونج كسا ویس

 کرم هاش و تبالو سا ويس
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 6 ی ۱۷ ۰۰۰ . ردعقاو ه نسب غ لاش هم

 «یسافشلا راد «یسیرپوک لزوک .«یماسیلک رب عنصم
 یروک ندعمو ربمد هلراخذو یرلهش رباف هلتناد و هلن اف

 یا ید ییلش وق a aE ا کک

 ۳۳ و او «د روغن ره 1

 هزنم ولیک میرم ۰ یسهیعطس هدام . ردطاحم

 من هلیتفو تاایا و . ردیشک ۱۲ ۲۵۷ یسیلاهاو
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 ۳ . هرلکذا یناغوا يدننافو كلوب ك رەدىا مد راب هنت ردآرب

 ترک تا اب ای «"بویاد ظ ل و دسنارفو

 « هددسا شا طبض ًالماک نايه یهسنارف و ؛شوا

 هنرزوا یبورخ كريق رب روهش مان ( قراد هناژ )
 لتیح وبو ؟ شا ندنلا,یعوح لی ییدتا طبض
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 یعافترا هزم ۱۲۰۰و هدیرجا هزیم واک ۵ ۵ ندلحاس

 ۱۷۳ «بولوا رهشرب یکی
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 كلرصم هدعن و قاع هنن رزوآ قد رب

 تس اتم و و ؛شقعآ نطو هدننس هیصق ( 3
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 .ردشغل و تایح

 | فالر طصا عید
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 بط و تم =< «یک ینیدا وا ید رذ كن سصع هدموګو

 .یداراو جد یس هر عش تعیبط ویمالوطدب هدنایداو
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 5 2 ا

 تو ندر و لا

eااش ازریم نامزا  
 ٩۱۲ بولوا ىلغوا كوب كنارقاب نیسح هجرتلا
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 مکح هدناسارخ هنسرپ اکریشم هلا ازربم نیسح رفظم

 هقارع «بولوا بولغم هرلیکب زوا .هرکص ندکدروس

 زوای .یدیشقعا اجلا هبیوفص لیعاعما هاشو «رارف
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 اص «هدقدلوا لخاد هزبربت هدنخ رات ۹۲ ۰ «بودا

 رد «بولآ هننای اززعم «هلغلوب هداروا یی هجرت بح
 ۔اط نامزلاعیدب هرکص تدم زآربو

 اوج یراصنا بوا ابا ترک وزا تافو دو

 شوک داف

 بول وا یجد ی رب هاب رعس تعط . ردشُفل وا نفد هدنر

 ندنف رط رلکب زوا كياز رم نیما ر ىلغوا تدب وش

 ردندنس هیر ر ینیدل وا شلیوس هدنلتو

 ارانعر یاهلک یدز مهرپ ابص یا یدیزو
 ارام هتسرو لک خاش نایم ناز یسکش

 | یادم نامزلا عن دن دجا لصفلا وا)
 مظاعا (نیسح ن ۱ هه ۰
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 و هجر بحاص «هدلاح یییدلوا ردتقم هاوج را

 كران ویو ؛شعثیریک هه راع «كرهربو باوسح هئاذ

 .اده بوالشاب هکعا نارود هدسان یدایا یردبناکب

 هد . ردشوا بس هنسغا ترهشو تیص بسك كنس

 هداروا ییرع هنا «كرمدا لتهاتو نطو هدناره

 ور رب . ردشعا تافو هدنح را ۲۹۸ و ؛شم رک

 «هروک هشاوررب رگیدو ؛ شما تافو ام ومس هد

 ابا ندبلق ةَتِکس

 ی رام بولیدیشا یس یفو دیک و ¢

 «بونلوا نفد « هدلاح ینیدل وا ش

 شاشا هدرازم

 ولوا 6 قردیالتا یدوا ندنس وق روق «هد هسا شا
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 روش یناماقم ۰ ردسلس و ل لس تباغ رار هل وا
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 . ردشفل وا هیشح و حرش ندنفرط ادا رثک ۱ «بولوا
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 .رداقرو ن لیدو
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 .ردشلک هناعا هرکص ندحتف هدناور رب رکیدو «متفلا
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 هږنغم ر رکید هدع»ا وب بت ردشم زاب باتک رب یواح
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 ۱ ردشفت و

 | بذاع نب ءارب

 نمدنفا ( علص ) تاک ترار هیتهح یش رغص

 شلروپ هداعا ندر

 2 (یر) بول وب هدازرع ترد نوا هد رم

 ترح ند-هللا لوسر

 هد رب تعم هد را رع ضعإ

 )ی اڪ الا هراع وا)

 ند رد بول وا ند هاڪ

 ۳ ِ 
 ترباود> تیغه هدست و

 تیعم هدن رلدمق و نیفصولحو + شو خفه دح هاد

 نط وت هد ٥ ر صا تا ۰ ردشغل وب هداضا رم ر

 . یدیشعا

 مداخ « بول وا ندهاعصک

 راس و قدنحو دعا

 كلام ن ءار

 رد ردارب تلکلام 34 سنا

 ميج و روح تباغ 6 بول و داخ هدناوازرع

 2۰ وعح هشتم رز وا لنعشد هدب رح یاتتا 6 ندنغب دل وا

 "ناطخ ن رع ترضح, « ندتغیدلاط و كشت |
 اوا ماست ك دنک :(هضاو)

 نا هد +ب راع نال وایراق هاذک ولیسم . یدآشم

 كب ید هدنف ( رست ) .ردیورم ینیدل وا شلآ هراپ

 ید تم ناربا هدهزرابه 3 بوزن وک قا را راب قو>ح

 تره « هرکص ندکدتا لتف

 هد روک ذم هب راح هد نګ رات 2 كند وب

 یشک زو ندناعصش

 (نا نم ره)
 . یدا كلام ید هلوص نسح .ردشلوا دیهش هد

 .اعک ید و . یراصنا
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 لوا كاو ندا تعي هرم دشفا ( علبص

 همالسا یتح

 تقووا « نک ردیک نیر دز رار هایم وق «بواک

 هدلاح

 هلهج و رب هکمریوچ یتس هقرآ هب هم رکم هبه یسیدنک

 یتیدل وا س درقد تاب ىس شم السا لها

 ینیدا وا شل ا اه وثم هو رط وا «تویم هل وا یطار

 ؛پودبا تلخ ر ؛نکیا هد هکم ربیختب ترا « رد وص
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 «قرهلوا هدا عاطو

 رب یواح .یهرعح ۱۵ «یدجس ۱۲ «ینیرش عماج
 د دعتم «یتکم ناییص جاق رو هيدشر رب «یسهس ردم

 .ردرا وییاتسدب ریو یماج رپ یاد ۰ «یرهیکت

 ات نیمه لک دعوا دای تغاط یو وا
 ۔ارطا هددهسا دحعآ یساوه .روی]و هعلق ر شل و

 ر هاکت راع هعفدل وا . ردق وح یرلدجابو عاب هدنف

 هدنتهح قرش كرپش .ردخدشیا یسشراچ «بول وا رب

 ر لكلا تیعک و کوب هد رفنه هدنمسا (زومون)

 ءرص هرآ یر وا ندعیبط بلا هک رد راوب خط
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 ۱ هن ر وهظ تاعوقو رب هداعلاقوف ندنفرط یلاها
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 جرلو ضعب
 درو ذس اعنا (یدا لب دوانآ) توت ایم
 یسیلاو هینای هرکص نداشاب ىلع یلنلد هپ یرلکپ تارب

 .اقلعتو دافح ۲ کناشان رع لئویریو ارزو نالوا شلوا
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 موزوا هلا وب راسو فالوب «هبرآ

 نوتیز .رولوا لصاح نوتوتو رویم عاونا راس
 (لامس) ینالوصحم ةلضف كناضف .ردقوح يجد ۳"
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 «هداع» ملک ابو هدنساصق تار

 مس و

 .ردد وح وم یرب وک

 لاعا تاج وسم ضعب ندکوب ا لوح

 . روثل وا
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 ۔هقسوطو ندنمف رب كفل دوانرا یطسو «بولوا ست

 .ردن رابع ندنسهعطق ب لات ك

 هزدوقشسا لا هریک د قید ردآ اغ

 هل راقاخس ناصبايا كتالو رتسانمو جارد كنتالو

 دودحم هلرغامنس هج روک كنتالو زئسانم هن ید اةرش

 بول واهووا ًاعسقو قلفاط امض یسیضارا .ردطاحمو

 قلغاط هدهسیا رادلوصضحمو تنم یهح هو وا
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 نو و ریاخذ لی دج هكا ید وا ی

 

 یارب ربا
REE 

  "یرکرا ًابونج

۳ SAT ۳ 

۳ 0 



 یلیخ هدنسهو وا هک ازم .روث وا جارخا نال ۳ "۷

 هدب رک كب هلع عیانص . ریلی رب دشت یخد رلت آ هدر دق 3

 رلیلب وک و نان وا لاعا ندالیق نکو لو «ب 9 9

 باروح «لوح «یایش ءابع ابق نالیاللوق ندنفرط _

 هل قو یس هیعانص تال وصحم هقشد ند رايش 8

 هدنګا ءبولوا یسوع یکسارب كدادغب 8 :
 ۶ 1 م 2 ا

 دا باعا بس زلیعمشس هدعماح کا

 .یدیشفل وا بیرخ 0 لاب یضار هفیلخ «ندن رک

 هرق رب لوا ندن سان كدادغب هع وب «هروک هاو

 هب هب رق و (هتصز) ع ترد «بونل و هدشلاح

 تیقلت (ینارب) 4سن هب حم ول . ىد لوزت ۱

 . ردشک مالسا ربهاشم راسو الع ضعب رووا

 كىامور هدایلاتبا )Bracci210( ۱ ناجا 9

 ر هدنسب ع لاش هزتمولیک ۲

 هدنرانک كل وکرب نالوا یامه ءنولوآ هیصق "رک 1

 عو هزمو_لیک ۲۷ یسرباد طع كاوا ردقاو 3

0 (Bradford) 1 ت 

 E: e ا هدنسب ص لات ۱

 یرهقیرباف تاجوسنم ویو یراهناخریمد ییدعم روک
 ید هد كابا ( رىشتلب هو ) كنەزىلكنا هنب بس. ردراو

 هزم وایک ۱ اك رش (تاب) بول و هبصقرب هاو

 عقاو هد راک یرب (نووآ) و هد تنه را ک

 .ردعماج یتیراهش رباف هخوح ییا هلا لاها ۰ هو ۹
Bradley ( 49 ) رها شم كنهزیلکنا 

 لدار ٩
 هد « بول و | ندش وکلق

 ۰ ردشعا تاف و هد ۱۷ *۲ و شغوط هد (نرورش)

 تو لیخ و « شفل وب اعم هدنن وتفلا راد روفسقوا

 نوت . ردن نادا ی (جیونرغ)

 . یدیشغل وا لوق ید هنفلاصعا یرایمداتآ وروآ 1

 اهد قلعتم دنده «یک کیدا فدک ییایش

 قوح ر ونک هنف ون نت ذل وا قوم ها و

Eاس روز روش كنتالو لصوم ۱  

 یاهنم كتالو نو تو كغاجس « بولوا هیحات ر

 | را ب ۱۳۹۱

 .رددرک یسیلاها «بولوا رب رب قلغاط
 ,ردواح یهرق ٩٤ «بول وا هح ا

 هطخ ر هدنرلطسو كناتسدنه (ظ۵۲۵۲) ۱

 ابونج « هول مو جیدنک الاش ءبولوا ۰
 (هناودنک ) ید (ةرش «هل رلدطخ ردییو دابآ كنروا

 - واک ۲۲ یضرعو 4۲۰ لوط .ردطاحم هلیسهداب

 شاب .ردراو ی هسلاها ۳ ۰۰۰ ۰۰۰ پولو | هزم

 كب یسیضارا .رد ( روپعلا) 4ا ( روپکن ) یرارہش

 ر صونص هتکلع و «بولوا رادلو صو تنم

 7 كوب

 رار

 هطخ و .ردراو یرلحج اغآ لادنصو یرلن و وق سنج

 «بونلوا هرادا ندنف رط هحاررب لقتسم دادن و نیش

 هلیصیصح شاعم هتسهحار راریلکنا هدنخ را ۷
 لسن كراهسحار هد۱۸۵۳و ؛شلآ هلا یتکلع .هرادا

 كلر اونا ید هطخ و ۶-۵1 وا ض رقنه

 ۰ ا هنطض

 قرش لاش كسر وهج ر و دم هک هاو سس و هدتنو

 N RAK هلا ییاش ضع ۳۷۲ ۳۰ رده

 هدعد و هب اعم قعش ادا «بودبآ ناعب هديب ع لوط

 )ىش رر( ا E هدیلاعش یاش مآ ۵ ۰

 ایم ولوق «دنومشر «هلایرج یرعوط هبقرش بونج
 اک ۱۰۰۰۰ و نایک و رهش رتاسو

 د نفر وک هقیسکم هرکص ندکدتنا عطق هفاسم كلهزتم

 یند یتلایا رب كنهروک ذم تیروسهج س .رولیکود
 . ردامم رسا و

oS Eهحارب  ( BTAZZAبس وا )  A 
 N e ۱ هزار

 . ردعقاو هدنسیشراق كنسهطا و رتالاپسا بول وا ندنر

 . ردشلربآ هلزاغوب رب هدنتعسو هزمولیک ۱۰ ندلحاس

 ۱۵5 ۰۰۰ بولوا هزنمولک ۱۰ یضرعو 4۸ لوط

 . ردراو ییارش لزوکو یسیلاها

 و ه دن ونح یاشمآ ( 306511 ) الز زارب

 هر روک ده هه طو بول وا تلود رب هی

 .ردهعسا و تکل ر عماج یییضارا تبیرق دن فصت ك

 ندهن كلاعو نیح هلا هيس ور رهضارا تعسو

 ۲ ردیئ) ود كوي لا كنابد هرکص

 هک طه ایلیزارب 2 یس هح اهوا د و دح < یقوم

 ,الطا طیح رګ كن هروک ذم دعطو ید یه وازرب ۳



۲ 

 اتریش .رولوا دنع ردق هنرلکنا كئلابج ٌهلسلس دن آ

 طی رح ندنشهح یونح قرش ہلا لام قرشو

 بونج «هلینروهج ( یاغوروا) ابونج «هلیا یسالطآ
 .رلتب روهج ایویلوب و یاغا راب «نیتنجرآ ندنتهج ییرغ
 الاش «هلی رب روهج ایبم و لوقو ودآوقا 72 اپ ابرغ لب
 هسنارفو كنلف هللا هزلکناو هلی روهج الئوزو ید

 دودحم و طاع هل را هطخ ( هنایوغ ) نانلوت هدن رللا كن

 ابو یلاخ یرل-فرط کا كنهعساو ا و .رد

 هطلابو رهووا عساو نوکسم هلا هيشد و ۀيلصا یاها

 یدودح «ندنهدلوا ترابع ند رانامروا شمه«روک

 ك رلثل ودنالوا دورعمه بویلوا نیممو ط وبضم هلام
 کا اب زار د رولوا تکا یر رام د ودب هاب ره

 . ردهزبم ویک عب رم ۸ ۳۳۷ ۲۱۸ یس.یعطس ةحاسم

 عفت مالا كنايلپزارب س. یرلغاط «یسیعیبط لکش

 ندریکد «بولوا یمف نالوا بيرق هلحاوس یرب

 یی وط هلام ندونج رلقاط هرصرب نانلوا هدهاش»

 راهبعشو اللوق قاطرب ید یضوط هبشو «رول وا دم
 یراکتا نالوا یغوط هلحاس كرلغاط و .راریتاز وا

 یرلتهج نالوا رظان هفرط جا «هدلاح ینیدلوا هعکید
 یآوغا را و نو زامآ «بول وا هدشروص لئام ےطس

 -ارب هلهحووپ .رولوا دتع كدنب ریداو كن راقام ربا

 یمظعا ےسق «بول وا قلغا-ط یسیقرث مسق كنايلیز

 یسهلسلس دن آ هلرلغاط و هسیا قرط جيا نالوا

 و . رد هدنلاح هووا ر عساو رول وا دتم هدنسهرا

 نوزامآ ناقآ یرغوط هبقرشلاعش هدنرلهت روا كنءووا

 یآوغاراپ ندا نایرج یرغوط هبقرش بودنج هلا
 هایم میسقت رب هرزوا قمریآ ینیرهضوح تلنیرلقامرپا
 و یددسا را و عاشرارب ثكح هدیا AES یطخ

 .ردەدەحرد قحهیهنل وا قرف هدن راز ضه عاشرا

 صوصاییعو هغامربا يا روکذم ییهووا زسدنایاب وب
 هللحاس .روتدیا قش رارب وی. ددعتم نایک ود هنو زامآ

 و هر یاب هام الورا رب 0و تو ام

 یی (رامودارس) « هدهسر وینل وا ےس هلرلمسا فاتح

 « هلسلسدویب » ینعب (لارحارس) و « یسالسلس ریکد »

 لح كسك و كا كوب

 ننیروک درک د «بولوا هدنءافنرا هزم ۵

 ۰ ردف و رع» هلی بم وع مسا

 2 ا ( ههافام هدهدارف ) نالوا 5و دوا رو

 . رد راو یعافترا هرتم ۱۷ ۵۰ هسپا

 وب ۱۳۹۳
 كلاس روك ذم نالوا دم ایزاوتم هلل حاس

 (ورینابوبر) نالوا یزکیم كنایلیزاربو هدنس هقرآ
 ر ا ر داخ تنیرپش
 کر 0 رانا ) نالوا هدنکح یس
 هزبم ۲۹۹ «بولوا یسهطش عفنه كا كنایلیزار

 . روالوا رس هلراق نیشیق یرلدب و « ردراو یعاشرا

 هب غ بوذح و قرش لاش ؛ییرع لاش ندغاطوب

 . روب دنابعشت رلغاط قاطرپ هدننروص هلسلس یغوط

 بقاعت ید راهلساس قاطرب رکید هد امش كرلن وب

 ارب . ردهدهحرد یعکیا یرلعاقت را هدهسر و دنا

 هقرش نشر غا ید هدا کنی
 « راپف ییسهضوح نوزامآ «بوسلوا دن یغوط

 .راردبا لیکشت ینیدودح كنايلیزارب ندنتهج هنایوغو

 .رولوا غلاب ردق هیهزنم ۲۰۰۰ یرلعاقت را كرلن و

 هرک هج رنک كن هبراج هایم ایلیزارب EET یراربم

 ۱ تا روم ار رام ها كتضرا
 كا كضرا هرک .ردراو یراربن قوحكو یرلقام ربا

 ین ی غ لام كنايلی زار (نوزامآ)نالوا یر كوي |

 هب یسالطآ طع رحم ندنلحاس قرش لامش كرءهدا قش

 .هعطقو رار كوي ددعتم نالوا یرلعباتو ؛رولیکود

 ٤ رردیا قس ینطعا مس كن

 یرلعبنم خدك ( البال ) نانلوا دع یغامربا یجنکیا
 ۔اتالپال .ردهدنلخاد ایلی زارب یمسق كوي رب كنسارجم و

 كتك وب یصنم «هدلاح ینیدل وا هدایلپ زا رب یرلعبنم كت

 .دیب ض تهح یرلعبنم شک ا هسیا كنوزامآاو «هدنحراخ

 كنیبونج یاشمآ

 یصنم هدلاح ینیدل وا هدنسیضارا رلت روهج یک ہد

 نالوا دوشم کف لو ابا یصتم ۰ ردهمایلپزار
 دین ی و نیر ( نیمار
 « ییفصن كنایلب زا رب یسدهضوح كن وزامآ ده بس رونل وا

 هبیرعوط ندیرعوطو ینعبر رب یسهضوح كنانالپال
 ینعیر رب رکید یرلهضوح كراهنا راس نلیکود هزیکد
 جاق رو كوي ییا ایلیزارب هلهج و وب .رویدیا طبض
 .هلج كرلهضوح وب «بولوا مسقنم هبهضوح كچ وک
 هکنوح ؛ راردعقاو ام یسالطا طرح رح یس

 رح ییایلیزا رب یک راوید رب مسج یسلسلس ( دنآ)
 مربا نوزامآ هدنلخاد ایلپزارپ . رو ربآ ند ریبک طرح

 ۲ اوروب :هدیونج يلوي كا كراپنا نالوا مبان هنغ
 «اسا :هدلامشو وفنسک | وبا اریدام «سور و

 كنب رم (نیمافوت ) روک ذم ؛ ردهرناسو ورغن .روباپ



 رو و

 البال .ردراو یبا" كویب رب دیس (یاوغارآ) ت

 «رودبا لکشت ندنعاقجا ر كود یا هسا زر 1

 . رد ( هناراب ) یرکیدو ( یاوغاراب ) یرب گران و
 هدنسهیونح تهح كنايلب زارب .e یاو 0

 ها زا ملحا و نتج را هللا ایلب ر ادا « هلن اعم

 كن هنالبال < قره را قند ودخ ,e ین

 هزیکد هبیعوط ندب عوط .رولک ود هدب رق یصتم
 ( وتسحا رفناس) یک وی لا ترام ایلی زارب نلیکود

 ندنرلغاط ( وس وبایتاتبا) رکذلارام « بولوا یر
 هقرا كلابح ةلسلس نالوا یزاوتم هلحاس بن اعین 3

 ی وط هقرش هدعبو قرهق آ هلامش ندب وج هدنس

 هرکد 4 رهک ندن زاغ وب رب كن هلسل روکذم «بول ود

 هرکذ ید یربن ( ابیهانراب ) هدنلاش كنو . رولیکود"
 اط رب نده لس روکذم هقشب ندرلت وب :رداا

 .رویق آ زر كجوک

 e لح اس كتالي ج .یراز نحو لحاوس

 لحاوس كني ونحیاش مآ «ب ویل وایغاشآ ر

 و ۰ EOE هتلود و یسهدایز ندنفصن كنس هیفرش ۱

 كىچوكقوج كب «هدهسیغوب یرزفروک كوي كل
 لاو كوی كا كرلنایل وب .ردراو ینایل ؛۲ و یالیوق
 -وا ینایل كنبربش (ورینای ویر) نالوا یزکرم یلزوک
 رب یاهازام ءارا ید هددجرد یشکیا «ب 1

 انار «سوتناس «ایروتشو «سوكیا ايهاب قو ا
 . ردب رانا هن رق هتناس و اوغ

 كجوک اط رب نالوا بیرق هلحاوس ا 3
 هطآ نانلوب هدنراب.صتمو ارم كنب ار كوب هل را ەطا_

 مقاو .دیونج ضرع 4" هدنرلقیچآ كشاورب (ةور
 ۲ ۰و هدراقیحآ كب ىرکید# «(ااورون 3 وانرف

 .ردیقاط (هدادین رت) عقاو هديب ونج ضرع

 ندیلامش ضرع ٤۶ ایلیزارب = .یساوهو ملقا
 بول وا دعطد ر رول وا دتع د هيب ونج و

 رد ی وا

 ۳ و هی وب ES 3 (یاغوروا)

 اد هراح ةقطتم یراطقا ایلیزارب هقشب ندنمسق نای
 ندنجا نسل ام مق اوتسا طخ «بولوا هدنلخ

 .هنا وا دع )۳ كحوک ك ا هنس هدیه و تع- و 3

۱ 

Eچ  
 | ناس) یرب هک «ردراو یراهطآ قاط ییا هقشب ندرآ

 | عونتم كب ید یلاوحا راسو یعافئر | كنسيضارا

 3 هر وت ۲ کوا جد كنسا 3 ماقا «ندنش دا وا فو

 هم ر كرلن وب «بو-]وا ی راکهخ .«یراتواب

 درک رد نهم |

 راسو رلجاغآ عاونا لبعتسم هدعیانصو هدبط یراکوک |

 ا

 هلغا وا زآ یمسق نالوا هدنلامش كناوت- سا طخ .رویک |

 یسیلک مسق كنایلیزارب ٤ل دنع دل وا شک ح ناه رار

E EBE:ردلحاد هب درب وءج  . 

 مسوم یکیا یخد هدایلیزارب «یک ینیدل وا هدکلام اش

 یرگیدو روغاب یر ۸ نوروس مکح

 هد زب «بولوا عبا هنثا رع كشنوک روغاب . ردیع" وه

 شيق هدزو «لامش كىايليزارب هد رلس وم یدل وا زا

 قحمآ . راغای زوغعای هدن راتهح بونح هد رلمس وم ییدلوا

 نانو هد دقطنم ول

 قلقار و ی

 رال وکو رارېن «بویغای روغای ید هدنمس وم هعفد ضعب

 یلاها «بولوا الغو طحت هدر هنس وا و ءروروق هلی
 هدنتلآ كنهراح ةقطنم . رول وا فلت ندتلحآ[ تایاویحو

 نفعتمو قلفاطب هدنررانک كنرارهن ویو نانلوب

 هدكت كیاوه هدنکلعرب هل و نايل وا كينک ۱: یزلوض

 اوروآ هله .ردیعیبط یسالوا هدنروص حلوا وزرآ

 یلنیکتیش رکیمرق قجدلوا كاهمكي ءدنقح یرارج اهم
 NR EE E یراصو یربنازید

 دف اح دل اھا

 قرشو قرش نالوا بد 15 دل ا وس اذه عم . .راردیا

 یی راک هدتس هراس ۴ 0 و

 لدتعم یخ | وه و دنس هي ونح لحاوسو ہدنمسق یی وج

 .رارویلیب هاشاب العا كب یخد رلیلاپوروا «بولوا
 .ردب رلاروا یخد یرارب رومعمو نوکسم كا كنايلپ زارت

 ۔ایلیز ارب س . ق ور میانمو تاناویح و تالوصحم

 كنهعونتم تالاب یا ر كتوطر هلا ترارح هد

 هدتکلع و هلغل وا دعاسم هنسل و او وشن هداعلاقوُف

 ۔اطلو نسح های رلتمادح و یعاونا كن ابو راجشا یک

 .ردهدهج رد قحهلوا بحوم ینتربح كن ورعیبط یرلتف
 «یرلحاغآ هجا زاغلو هدنفرط رب

 نالا ےک

 رادقمرب ید ندرلنانلوا فک ردشمام هنل وا فک

 دلو قسیماسا هرات نوهدادمت نوسلوا |
 دوحخایو یرلقاربای ءایو قواق

 یرلک دتبا لیکشت رلنامروا «قرهلوا لوذبم كب تاتاب

 نایاراپ هنلاصعسا هتساشن ع ولر ناد هقویات «یک

ILو رش «وافاف هاو رشم شوک  

 هرزوا ترک نونونو قوبماب «هوهق صوصایلع و

 رووا لصاح

 رح رلبارش لزوک «ب ول

 -وا قوخ ید رلغاب هدهیونج تالاا .
 ۔صاو راد و ینیرب یاچ . راق

 (هنام) نالوا لیعتسم كب هدندنع یسلاها یونح یاش |

 .ردلوذبم كب یجد تاب رب رونل وا ربع ۱



1 
01 ۱ 

 داعم هدیرب ندن رلدهاساب اواو عبانم كيايلبزآ رو

 هد رلف رط

 دجربز «درمز «سالاو یرلندعم نوتل [ هرزوا ترم
 زکلای .روللوب یعاونا كراعحا تی ید یک ہرا و

 هوك قلقنارف نویلم ۱۰ یونس.ندنندعم ناو: 7

 «بول وا قوح ید یندعم ربمد . رول وا لاصحا

 ید رتدعم راسو یالق «نوشر و 0 هر

 1 زاشاط تی ید هللا نول ۲ .یددتسرودروپ سا

 هران دعم ییرب «ندنکیدتا لوغشم یلاها یبارخا
 .ردقو ندا تافتلا

 .وروآ کلا نامه یس هیلها ٹا اورح كيالي زارب

 | شلدیا لقت نداب

 ضع راسو هدنتلابا (سا رحسانیم) . بو

 ندهراس و نو و ‹ ریغیص تا نالو

 قوح ك هیسا یس هړشح و تاو «بولوا تزابغ

> 

 ندشسلاها كنلحاوس نو زامآ ىح. .ردعونتم كيو

 هلقیلابو هلیسهطروم هغابم واباق امص مویلا یر کا
 رر اوتل

 .روينلوب قیلاب "

 زار س .یرلبهذمو ناسلو تیسح «یسلاها

Eیسلاها كنایلپ  

 قر هنشاب هزم وایک میم ر 2 و هنسیضارا تو

 ساح ردو e ا نوزامآ کلا

 «بولوا 7 ۷ ۸۰ ۰ ه 4

 ر فرط ره اب هاروک دم تکلع قا ؛ رویش ود 0
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 نالوا بیرق هلحاس «ندنهدلوا هدننهح لاخ نات

 ایرقن هنشاب هرتمولبک عبرم روب هدنعف یبونج برش 9
 «یک یییدل وا كن اش مآ موصلالع .رویشود شک 2

 تولوا بوسنم هس چرا یسلاها ید كالا

 دهعسآ و ۵ هض ود نوزامآ «بویلوا نوکسم هددخرد

 «یرلرجاهم اوروآ یرب «هیدق ةيلصا لاها یرب ۱
 ۸ ا E نالوا شمل دبا لق نداق ر 1 هدیرب

 .ورلم ۰ اس رقت یعی یمظعا مسق كنيلاها . ردب رلسنح

 رلن و «بولو 0 وا یر رحاهم هوروآ ین

 ریکت رو هلا اینا ایسا .ردیل ریگتر وب هر رزوا تیموع يا

 هخبح وم هدهاعمرب نالوا شلدا دقع هلی و هر

 ترعه هننهج وب زکلای كنيبونج یاقیرمآ رل کشو
 اودا یرافرط رکید «؛بوسلوا ته

 زار یرلقدلوا شا ناکسا راوینپسا
 یرلک دتیا ماسقنا هبدلقتسم ا ره قوح رب نذر

 ندقدقرح ندنلا دریکتروب یاکلقسم ریکتر رو «هالاعن

 19۲۰ زر .ردشلاق هدنلاح اتلود ال رب شد هات

E : 

 ںےع بوذح صو صل المو هس رلف ر ِط ضعد تای
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 رب ٤

e تنارف «ناسیلاتیا ؛نالآ « یلکناف ليحل رب  

 ۳ ود هددس راشم رپ بودنک ید یرازحاهم هراسو

 ۱ ۱ هرایلایلت زارب نالوا بوسنم هتیسنح رکن

 رب ندن دالوا كن رار جاهم زیکرو . رد هدنکح یشال

 نطو «بونلوا دلوتم ندشن وا یریکترو یقاسط

 یرلقدل وا شا هظفاحم ییرا وطاو قالخا كن رلیلصا

 «بول وا زلم اف رپ (برفت عب یراقاط رب «هدتلاح
 كرلن وب هک نارددلوتم ندیلر و لزیکتر و .هچاشاب

 روپ یراطعم «بولوا یرلاهس صوصح هنی رایدنک
 کیا رایج .لردملکم هلیئاسا یر یراضعبو زیکت
 یرلاطعبو یجز فرص یرثک ا «بولوا بی رق.دن ورلم
 .لردهدسلاح راد شعیراق هلرلیل رب ابو راد

 تامدخ راسو هدن رول را هوهق یرب ندهب وا ران وب

 و «بوش وا مادڪسا هدنماقه ناویح هد ةفابش

 اتا 0 اعا راف هه لدن كوص
 ر نفس ا ا ا دیلیصا لاها
 وا <يرهتلوا بيقعت هارادغ ند نف رط رال ریکت روت

  قوح رب اذه عمو ؛ شاشیلاچ هننرلاما یر ند قو

 یاوه محو یرلقدم هیاثاپ 4 رلیلاب ور وآ یراهلیبقو موق

 :نوزامآ یصوصطالیعو هدرلنامروا نسنایاب و هدرهو وا

 هم وز هاشور منالپالو
 ران وب رردهدکعا نالوح

 شفلو هکاح تلم هدفشک یانئا

  بّوسنم هنموق (ینارآوغ) هلرکید مانو ( یون ) نالوا
 لئابقو رشتن هنف رط نامه كيالي زار «قردل وا

 رد هنهبحردرب <« هدلاح یرلقدل وا ممقنم هبهد دعتم

 ید یراقاطرب .راردهدقهالک 1 ییرلناسا كنراررب

 ندتفو وا :بونل و هدنلاح ده وکحم تام هدفشک یاننا

CURناه ردق ۰  

 یقاطر «بوتلوا

 وب ."راردیوسنم هنموق ( ایوپا ) نالوا شفلوب رقحم
 نکلای كلئابقو ماوفا یرلقدنل وب ممقنم كتي سنج یکیا

 -روق ندمالک لیوطت «كهستسیا كنا رکذ ییسیماسا

 ماسال

 ندنع دل وا فاتح
ِ 

 ۳ ردق و دیس هدنفح هل وا 0 م قویسلا درش

 ید یرلفال خاو ناسا و « ندزغج هل وا

 كموق كؤيب رب كنب راهلیبق رب ره <

 نا
 ات داع یرلضعب بول و هدنسهفلتم تاج رد كتيشح و

 1 کلاغ شا ه-:عارز ك و ودنا نط وا هل ر هل هتتپ دم

 ۴ رايش تبذ یاد ابو هل وآ یرلذاط رز «هدلاح ی راک دا

 ندن صح و نبی ا مدآ هدن را «بودا افت. ڪا

 ۱ و . ردراو ید راندا جد یراربسا یرلفد وط
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 لاکثا و یرلایس صوص هنیدنک كنيرب ره ندماوقا
 هاشم هنسنح لوغم كن رنک | ««دهسیا راو یزا هیدن

 یرزوک « قیصابو یصای تیاغ یرلنورب « بولوا

 لثام هبیراص یرلکنر « لئام هیراف وو كحوک ٠

 كا ندن رلجا . ردکیدو كريس ىرالاقصو حاص «رمسا _
 .وغ «زاقاتایوغ «وروقیاوغ «ودوقوتوب ا

 . ردیما وقا هراسو ايماني و ءزاپا

 رای ز «بولوا هج ریکتروب یم رو یو ناسل ح
 ۔وط زود هندع ك رایشح و . راردملکتم هل اسل و یخد

 ییهجزریکترو ید یراضع ندنرانالوا نوکسم بوت
 . لر دبلکتم هل رلن اسا ىد یر یدهسرلشء رکو ا

 كرارج اهم ندیک هنس رم ندنسهفلتحم كلام كناوروآ

 یدنک اتق وم یرانلیب هباشای هجا بودیک یلتیعج زکلای
 بهذم .ررویلپ هدا هظفاع ییراداز ردام ناسل .

 یغوسح كرلیشز «بولوا یهذم كیلوتق یرلیموع
 لوبق ید وب ید یرادقم زا ك كنهیلصا لاهاو
 رادقم یلیخ رب هدنحا یرلرحاهم اوروآ . ردرلشعا

 رادقم رب هدننایم ریز . رویلل و یخد رلنا:سنورپ
 . رد ورم جد یدنلو مالسا لها

 «بول وا مسقنم هتلایا ۲۱ ایلیزارب --. یتایسقت

 هبهبدلب راود اضق ره و هاضق ج اقرب تلایا رب ره

 را رادیعطس ةحاسم هروکذم تالبا . ردسقم
 :رونلوا رکذ رب ز هحورب ربارب هل رادقم كن راسوش و

 یسیلاها هرتمولیک معبر تلایا ۰

 ۸۰ ۳ ۱۸۹۷ ۰ سان وزامآ

 ۳۹۵ ۰ ۱۱:۹ ۲۳ اراپ
 SE EA to AAS وئاهذارام
 ۲۳۹ 0 ۳۰۱ ۷ یهوئایپ
 ۱۱۳۰۰۰ ۱۰.۶ ۰ اراثس

 ۲۰۷ 8 6۷ ۸۵ هنروود هدنایغ ور

 SFY ۷ Vs ۱ ابیها راپ
 .I ۱۲۸ ۵ قوبماترپ
 ۳۹۷ ۷۹ oR ۱ ساوغالآ

 ۲۱۱۱۳۹۷۴ ۴۹ ۰۹۰ هییج رس
 ۱۵۰9 fF eT ۷ ايهاب
 1۰۰ ۹۷ A AF> وتناس وتیریسا
 ۳۸ A11 “A 1A۲ ورناي هد ور
 ۳۵ ۸ ۱۳۹: ورت و ویییعنوم

 ۱۰۸ ۰ ۳۹۰2۵۰۷۹ ول واپ ناس
 ۱۸۹ ۸ TI ۹ نا راپ
 TANS ۷۶ ۹ هنرتاق هتناس

 A۹۹ ۱۰۰ + ۱۲۱۳۸ ۳ لوسود هدنایغ وير

 ۲ 5 ۰ ۷: ۵ سئارج سانیم

 ۱۹1۱ YeYr11 زایوغ

 VT ۱ ۱ ۳۷۹ ۱ وس و یغ وام

 ۸ ۳۳۷ ۸ ایلیزارب امج

۱۳۹5 
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 ۲ ن دن

 ی)هبصفو ریش كابلیزارب بس. یرهبصقو ربش
 عماج ی یلاھآ هدایز ندکی یمرکب ¢ بولوا زا كب

 ۳۰۷ ۲۳ ورینای هد وبر

 E E ( روداولاسناس ) ايهاب

 نی ( قویمانر,) هفیسر
 E ملب

 fon ولواپ ناس

 foe هرکلاآوتروپ

 ro ('رییول ناس ) وئاهنارام
 EE ونرپ وروا

 . یسهیرګو هبرب هوق «یبهیلام «یتموکح لوصا
 قرهقیح ندشلا لریکتروب یسهعطق ایلیزارب بس

 هنس رادمکح E رکتو هنن ىلەدىا لالقتسا تیک ۰

 ؛نولوا هد تک ےک ا وطار ا ر بوی
 ا2ا ۱۲۲ رولو تاتا هم رد
 رولوا نین هلیطرش تای دیفو ناو ا

 یدا راو یساجم نایعا رب کج نداضعا ۸

 لوصا :ندنکیدسیا لوح هشروهج اربا قحآ
 ثادراو . ردشمهقا ررقن زونه یسیضاح "هرادا

 نع قنارف O AL فراصمو

 یر هوق .ردهدنرهدار یساربل نسئارف نویلم ۰

 و ارما ۲ ۹۲۰ و ثارش ۱۳ ٩۲۸ هدرضح تقو

 ۷۲۰ ۰۰۰ مدرس تفو «بولوا ترابع ندناطب اض

 ۵ هدا رواط ۱ یو .ریلپ هراقیح رکسع

 « بولوا بکرم ندیحوط یالآ ۳ و یراوس یالآ
 یسهیلم رک اسع .ردراو ید یسهمرادناژ رقت ۷

 بک سم لد دنیفس ٤۸ یسهب رحم هو . ر ریظنت تسدرد

 ۱٩۹ ۱۹۰ یمالح .ردیلهرز ی۱۰ كرلن و بول وا

 زکاسع .راردلماح یوط ۲۲۲ «بولوا هدنوق رکی
 .:رادننابغ ندیشک ۵ ۷۲ یه رخ

 لیصح هدایلپ زار -س.یتراحو عیانصو فراعم

 هو هود یو نالا تناکم قم | «بولوا تاج
 رب نانلوا ارحا هدنخ را ۱۸۷۳ ۰ ردشم همهدیا رکن

 هدایلیزارب نوش هدروک ذم را «هروک هقینسناتسا

 ی ۲۹۲ ندرلنوب «بونلوب هیموع بتاکم 0

 نده دادعا و دن سر باکم ی۳ ۸و هادا تتاکم

 2 هسایلوادتسک اند وای ۱.یفا ترابع

 ندنفدلوا شلو ۸ قا هم وع بتاکم

 ۱ وا 6 هس رولقاب هد از ول نالوا هدنف رظ هنس کیا

 ردک رز وا شا شکن لیح اهد یر ندتفو ۱۳۳۳۳۳۷۵

A+ 



 | ر ب

 دانا رکشر وب هل وئف و مولع ا هدهب دادعا بئاکم

 ید یرلناسل نئالو ریلکنا « نسنارف هقشب ندش

 یخی یر : دلک هب هیلاع بتاکم . روتلوا سپ رد

 هدنرپش ھا یرکیدو هد ( ورینای هدوب ر) نالوا

 هد ( ولوا ناس ) یر «هیبط ییا «هدزوا قلوا

 «یرلبتکم قوقح یکیا قرهلوا هد( دفیس ر) یرکیدو

 هسدشن عیانص رب «یتکم تراحم ر «ییانصلا راد رب

 ر «یس باخد صر ر هدورناب هد ور هن « یسایمداقآ

 یتکم نداعم ر هد ( وترپوروا) «یتکم قیسوم

 خراترب ندا شن هعومججیرب مهم كن رپ هدنآ حوا رو

 زکلای هدنح را ۱۸۷ . ردراو یتیعج ایفارغحو

 هدنرلفرط راس كنايلبزارب و ۵۰ هد (ورینای هدور)

 - روال وا شن هب وقوم هعو و هن زع هدان زند ۶ :

 فعاضت یرادقم یر ندنقو وا هدالرلن و هک ءید

 نکلاب ندهروک ذم قاروا .ردزسههش ینحهلوا شا

 هدنرلناسل نالآ و ریلکنا « نسنارف یددع نوا شب

 .رونلوا رشن هدنناسل ریکترو یروصق «بول وا

 صوصلا ىلع و كنهیضرا تالوصحم هدایلیزارب

 عبطلاب ینرثک كئالوصح ریشیتب ردا هدرارپ راس

 راسو هدنستختاب « بولوا بجوم ینعسوت كنراجم
 . رونل وا ارحا تراحترب كاشیا كب هدنرهلکسا هجلساپ

 .هدار قنارف نویلم 6 ۵۰ ینالاخداو ۵0۰ ییاجارخا

 «قوماب هوهف یسک مسق تكناجارخا .بولوا هدر

 ءنولآ « سالا ةن وو « قیتسال «یرد کش

 رلجاغآ عاونا لبعتسم هدقلناشواط و هدقلیجایوب
 زا كب ها ییادغبو یاناویح .رد رابع نا یاسو

 نالوا یدغت رادم هجاشاپ رلیلایلبزار « ندنغیدلوا

 كنا بلج ندحراخ ییبطعا مسق ك کک او تا

 .راروینل و هدنش رویم

 یراهقېرباف « بول وا یرک كب هدایلپ زارپ عیانص

 فارس کلم لعاد هی هات رده دنیکح قو

 یسهلج نامه كنهیعاتص تالو نانلوا كالپساو

 زکلای . رونلوا لقن ندایوروآ هچاشابو ندجراخ کلات
 صوص هنس هفلشبا كغوماب نالوا ند هيلع تالوصحم

 قفلوا فرض هام لخاد <« بول و هش رباف حاقرب

 .رونلوا لاعا ناشرمآ «هرزوا

 یراهلکسا راس هلا ( وریذاپهدونر ) نالوا یزکرم
 «هسنارف هزلکنا رکو كنیلامشو ی ونح یاشیمآ درک

 هاب رادلکسا هججاساپ كنابوروآ راسو نیکترو « ایام

۱۳۹۹ 

EKرس لک فا تا و  

 ِ ا ر ب
 ۱ اروباو هدنروص شثثم «بول وا هد هب راحت ام

 .قوف تعسو كتکلم ملک هرلو لحخاد .رویلشیا

 ۳۳ تبار ۱ هک كعئاومو هنتسهداعلا
 ۷۹۲۹ هدنش رات ۱۸۸۷ «بولوا زآ بس یرلو
 تسدرد كلهزنم ولیک ۱۱۳۱ و شیب كلهزمولیک

 ید یرلطخ فارغلت . یدا راو یرالو رسد اشنا

 .اتفارغلت ۱۷۰ بول وا .دنلوط هزمولک ۱ ۰
 ۰ ىدا راو یسهب

 ۱۰۰ یسهعطق ایلیزار بس. یسهیخح رات لاوحا

 هلا لوپاپسا مات ( نو زیپ ناسش و ) هدنسیدالیم را

 . « قردنل وا فدک ندنفرط یریکترو مان ( لارباق (

 ند نفرط ( سوپسو قیرمآ) رومشم هرکص هنس رب
 . ردشفل وا یرح یرلفرط جیا هنما یلارق زیکتر وپ

 - اللوق یک افنم ندنفرط لود ریکترو اد تا رب و
gyهناروایر اب رو ندرت ۱8۳۱  

 نرق یحدب ۰ ردرلشمالشا هک نطوت و هناخ لقن
 «بوصاب قایا هنایلیزارب رلیلکنلف هدنلئاوا یدالیم

 ۱۱۶۰ ند ۱۱۲۶ ءلا طیف یکلع شاو شاو

 ء هددسراشعوط هدرا تگ هنس ۱ كد هنخ رات
 . ییایلیزارب قافئالاب هلرلیل ریکتروپ رلیلرب هدروک ذم خیرات
 رو هدنح را ۱ 1۵ ٤و «شراقیح ندنلا ك لکل

 ۲ (دنناغار) رد راشذوا یراک اے كنکلغ هن لیل ریکبت
 اد این زارو ھت و راد بوسم هنادناخ
 | نادناخ و هد ۱۸۰۷ دلا یرلقدلوا زباح یناونع

 _ هبایلیزارب هوا جارخا ندابوروآ ندنفرطنویلوپا
 ؟رلشمر وس مکح هداروا كدهنګ را ۱ «بودیک

 كنایلپ زارب یرلئد وع هباب و روا هدر وکذم راو

 ۱۸۲۲ ۰ ردشلوا تحوم ج ندنلا دریکتروب

 ریکتروب «بودبا نالعا ینیرلالقتسا رلیل ایلپزارب هد
 یی ( ورد نود ) یحرب لغوا كناژ ییغتلآ یلارف
 نا وعبم سلجم رو « باضتنا هنغل روطاربعا ایایزارب
 ریکتروب ورد لود هدنناف و كن رد . ردرلشع ا لیکشت

 ود) یربق یو «هدهسا شملوا ثراو ید هنعللا رق

 هلیفل روطاربعا ایلیزارب یسیدنک « بوریو هب (ایراما

 هدن-شای ۱ لک بودا تغارف هیلاراشم «هنبرزوا
 و .ردشخا دل رب هب و ردب نود یعکیا غوا اذل وب

 ود الیم حران ۱۸۸۹ ینعی ه هیلاح هس اد

 دلهح و ره < بودا هرادا یتکلع هلن ادع و قدر لاک
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 كرلیل ايلي زارب (ربخا «هرکص ندکدتسا تم دخ ن

 . ر دش کچ هریکتروپ «هلبرلغا تیروهج نالعا نیزم 5

 اس ناعزرا تنتال و 9 کس ار

 هیحان رب هدنساضق خاک عبات

 017 6 بالا
 هوص هو( ۵

 7 0 بوکسا 9 ۱ هچنلاغارب ۱

 ندنغاط(شلام) هدنن رق یدودح ناتسراغلب هک ءرد رب 1

 كرءدنا نایرج یرغوط هبیوسنج برع «هلناعب
 -ولیک ۸۰ ایرقن «رورلاب ندنحما یسهبصق (پتشا)

 ۲۰ ندیلب روک «هرکص ندک دا عطق هفاسم كلهرنم

 .رولیک ود هنغامربا (رادراو) هدیغاشآ ءزتمولیک

 سا ر) كریکتر وب ( Braga €) ۱ هسلاغار
 .(هدنارب.) و هدنتزابا (سن ومسوا

 « بولوا هبصق رب هدنسسع لاش ۳ كت

 هدنسب دالیم خش رات ۱ 6 ۲ .ردراو یسیلاها ۰۰

 . یدیشع و هنروص قلهقود ر

Maison de Bra-) 1 1 

 روب نالا سا ف داخ هسلاغارب

 و .ردیسا كتیلارق ناداخ نروس مکح هد راکت 3

 كناژ یحرب ندنرلارق ریکترو یسسّوم كنادناخ
 هدنسیدالیم خم را ۱6 ۲ «بولوا ( سنوفلآ) ىلغوا ۱

 .یدیشفل وا نییعت هنفل هقود هسناغارب نانلوا رکذ ًافنا
 یحتد رد نالوا یسیحنرکس كرلهقود نلک ندنلست كنو _

 دلصیلحم ندنطلست دب كناناپسا یریکترو ناژ

 سولج هنت ریکتروب هدنیدالیم ران ۰
 مکح هدایلبزارو ریکترو ندنلسن كنو . ردشقا

 - هجورب یراسولج خان هلبرامسا كرارادم> نروس
 : ردربژ "

 رک
 ۱۹۶۰ ناژ یجندرد

 ۱۹۰۹ سنوفل [ یعتتل آ
 ۱۸۳ وردپ ىجا

 ۱۷۰۹ ناژ یعشب
 ۱۷۰۰ فسوت

 ۱۷۷۷ وردپ یعنچواو ایرام یجنرب
 ۱۷۹۲ ناژ یعنتلآ
 ۱۸۳۹ ( وردپ نود یعجنرب ) وردپ یجندرد

 ۱۸۳۳ (ایرامان ود ) ایرام یبتکیا
 ۱۸۰۳ وردپ یعخشپ

 ۱۸۱ فول یجنرب

 ۱۸۸۹ سول راق

a سن 

 ین ۷

 ( هدایلپ زارب )
 وردپ نود یعنرب
 وردپ نود یجنکیا

 كنهن وبل هدریکتروب ( 1۲۵868 ) ۱ هاو

ogممواک ۶ ام( وتروپ  
 «یسلاها۱۹۰۰۰ بولوا هبصقر هدنسیقرش لامش

 یرادهشرباف تاجوسنمو هحمسا ضعبو یتراح لیح
 ندننامز كرلیلامور « بولوا هبصق رب یکسا .ردراو

 ۶:6 ۵ كدا ردراو یسهقیتع را آ ما طر هملاق

 قیا كرا ( وآاوس ) لددنخح را ۵۸۵ ندنخرات

۱۸۳ 

۸۴۹ 

 ۰ ردشفل و

 ۵زمدنفا (ملص) تاک رغف ترضح | ها 1
 كىەباد یرک دن هدن راد وعص هحارعم ا ۰ 8 ر 3

 هن رلیدنک هلیسهطساو لیاربح ترضح هک ردیما

 «بولوا كوي ندبکمو كج وک ندزیسا یا یک

 ینیدنل و هاشم هن زوي ناسنا یزویو یییدلوا یرادانف

 هدنیا ور رب رکیدو ضایب تیاغ هدشیاور رب .ردورم
 قاتشم ند (قر) «ندنعیدل وا یالرا كى یرازوک

 تعرسیس هيم هجو . ردشغمل وا ریس رسا و نالوا

 . ردظ وحلم یند قلوا یسهداعلاقوف

 نرق یدب ( ناخ مغاتق
 تموکح هدنامرک هدیرعه

 (قاربلآ) هلرکید ما و ( 0 ) نالوا شمروس

ERدنا را  
 هاب عام روا ذع ناطاع فک را

 هاشدا «دلغفلوا تعنام هند وع «هدلاح ییدلردنوک

 .یدیشلوایحاح و شم رک هنسهرص یلاجر كملاراشم

 2 ندنفرط رالوعم هاشم زراوخ دمحم ناطلس

 | | بجاح ار

 رد وم تنتل ود

 «هلطیض ییساروا « بوراو هنامرک هجرت بحاص

 ؛شع وقوا هبطح هنما یدنک هدنس رعه جی رات 1۳۲۱

 هد ۲ هرکص ندک دروس تموطح هنس ۱۱ و

 هس ردم نالوا یسهدرک ان هدنامرک « بودیا تافو

 ند۲۱ یلود یار لا -.ردشفلوا نفد هدنراوح

 رادهح ۸ «بوروس هنس ۸۵ دهن را

 ی آهجو یرلسولج رال هایرلعسا هک ردشلک |
 ؛ ردهرزوا ۱

 هوا بحاح قارب ۱

 ۳ قارب نی كرابم نیدلا نکر

 9۰ ( یسهداز ردارب كقارب ) دمج نيدلا بطق ۱

 ee“ ن بلا نب حاجح ۱



 أ زر ب

 1۸۱ نيدلا بط نب شيغرويس نيدلا لالح

 1۹1 نوتاخ هاشداپ
 10 جاجح نب هاش دمت نیدلا رفظم

 ۷.۳ شیغ رویس نب ناهح هاش نیدلا بطق

 «قرهالشابندکر ابم ندلانکر یرلیعکیا «رلن و ,

 اب روا تصن هلی ام ره فان راد لولم
 وتیاطا ) ناہج هاش نیدلا بطق نالوا یرلیح کس

 ءهغغل وا طبض یتکلم «قرنلوا لٍزع هل رما ل(ناخ

 «هغلوا كلام هنورت رب ویو ؟شجاق هزارمش یسدنک

 .وکح هدزارمش ییربقو ؛شمرکس هداروا ییرع هی

 جیوزت هدم نیدلازرابم ربما ند رفظم لآ نرو تم

 ندنوب دجا ناطاس و دو هاشو عاجش هاش هلکعا

 .ردرلشخا داون

 ا ا
 ناطلس یصع «نولوا ندن سد یار

 ناد وب رارب لر لاک روهه هديب ات ناخ د زباب

 ىح هننآ هدنیعم كناشا دواد ارد

 ندنرلناد وپق كىدنو

 كر

 .یدا یسراوس كنیکرب كوي

 ال1)

 سیر قارب «هدنرکدشیا موعه هنس وليف كنەجرت

EEایم هل وف رب كوي (ونادر ول) هلا  

 هغلوا بولغم ىنملوا وع «بولوا سوأم ندتمواقم

 ریو شت آ هبهنیفسییا نانلوب هدنفرط یکیا «حجزلاب
 «قرهقایربارب هل ریک كنمشد یجد سک یدنک و ؟شم

 موقرم ندنرانادوبق كیدنوو سیر نسح «یسدنک
 تكنراست .ردراشما ید هادرول للا وتتمرآ نالا

 هنس ٩۰6 هئاه ةعقو و نالوا ندنرهنوم كوي كا
 ۲ دشعا نایامت مپ ۲۱ تلاوقت یاب ره

 لا كنهسنا رف ( ۳۲۵۵۵۵۲۵۷ ) 1

 «بولوا ندنرارک انی ر وهم ِ

 تافوهد ۱۸۵ ٤و «شعوط هدایسموق) هد ۰

 تانابنكناروا «بودبا نطوت هدن ربش (یسنا) .ردشقتا

 - اغوا ہلا یوضع یابیک .یدیشلوا یربدم یشهجاب

 ددعتم هدنفو و «شعا فثک راضماح قوحر «بوش

 .ردشهزا را اتک

 | ماشلا رب
 ۱ هدنالارب

Nد وهعد ندنف رط رلبیع «بوا وا هبصذ رب  

 . یدیشفلوا هیس لما و هلینبسانم (ع) نایلس ۳74

 هنن را هدام « هروساو « ماش »]

 روا
 ہدن سیب ع بوسنج كنایناپسا

 لوص فنن صم (ریبکلا یداو)

 اراب ۱۳۹۸

 ما
 روہشم كا كالتا (Bramante( هاما

 15 ۱65 رام 0
 هدامور .ردشخا تافو هد ۱ ۱ ٤و «شنوط هدنګ ر

 .ردغاط ر

 دراو یراسا قوحرب

 دوام ی تکیر) اب
 توالت ۱ .هل رو تعحارم هنس

 راو ید هبرق ر هدنراوحو هلحم رپ 3 هما

 رب قورعم هلیتدسن (یکمرب) ندالع ربهاشم هک «یدبا

 .ردشل و ینأر طقس كناوذ قوح

)Bran 6h0 8(۰ 1 هد هیسو ر  

 .و) هد _طح نالوا یاب ۱ عدورد 2,

 ۱  ردف ورعم هلیمسا (هداماراب) نالوا

 دهسا حقب هدنن رق هرونم هند

 ۲ بول وا ریشر هدنرانک هر (لواه)و هدنت)ایا (مادح

 ۲۹٣۰۰۰ .ردعقاو هدنف هزتمولیک ۲۳ تمادجوب

 یمهبربخ تاسسؤم راسو یرلبتکم قوحرب «یسیلاها
 هراسو نايتس «تناغ ,هقاش «تاجوسنم و و

 .ردراو یراهشرباف
 )وب: كل هی .یسهطخ | ۰ ۰

 رک در ا
 هطح .رونلوا دع یربآ دهسا هدناخاد كن و ید

 دوی .(ع روبنلکم)و یسهطخ (اینامون) ًالاش هروکذم
 (وسد تاتو هاب هرو وام بر لیفلهفود

 یونح قرش «هلیسهطخ (هسقاص) ای ونح «هلیکلسن رپ

 هلیسهطح (هلناتسوب) یخد اةرش «هلبا (ایزلیس) ندنتهج

 عبرم ۳۹۸۲ یسهیعطس ةحاسم .ردطاحم و دودحم

 .ردراو یسیلاها ۲ ۳۶۲ ۱۱ بولوا هرم ولیک

 شەرو یا وو «شفلو یکم كنه-طخ هلیتفو

 وا هدهحرد یعکیا مولا یرهش غروب دنارب نالوا

 كنبرب ندتلایا کیا یی دنلوب مسقنم كلو طخ «بول

 .رد رهش (تروفقنارف) كنب رکید و (مادح وب) یزکر م

 هداعلاقوف قحشآ «بولوا قلموقو زود یسیضارا

 شتک یریا
 یعامریا (هبلا)و ندنسه روا ام ربا (رووا) .ردشف وا

 هغامربا کیا و «بودا نایرح ندن رانک رع یجد

 .هرا رلیاپوب . رویدیا قس یتکلم رلیاچ قوچرب عبا
 «لیبس یطالئخا مه «بولیحا رالودح ددعتم هدنرا

 عون رهو یرللو ریمد .راردبا اورا یبیضارا مه

 حالصا يسەطساو تعاراز نف نالوا



 تراجو عیانص «بولوا قوح كب ید یرهشرپ
 .و «نیلرب : یرارپش هجا اب . ردشا: را هلیسهدایز

 «عروبنولراش «غرویدنارب هونادناپسا «مادچ
 «نزسوک «نیوغ «تروفقنارف «نیود یی «و 2
 هطخ وب .رد(نول)و واحلوز «سوتوف «غ ربسدنال

 ىج دپ «بولوا نوکسم هلیماوقا والسا هدیدق نامز
 واو ؛شفل وا طبض ندنفرط نالراش هدیدالیم نرق
 .ردشمالشا هکعا النسا یزاروا رانامرح 8
 ندی رعوط هدعیو هنتموکح (هسفاص) تقو لیخ رب

 هدنن روصتموکحرب مبا هنفلروطاریجا اینالآ هبیرغوط

 كرلسنرپ بونم هرلنادناخ قوحرب «قرلوا هرادا

 داغوبو ؛شملک هنیلآ كننادناخ (نژو زنهوه) تیابنو
 ۱۷۰۱ قیردرف یضجوا ندنراسرپ بوستم 8
 یناونع یلارق هسورپ هما قیردرف یر هد 8

 [ ۰هل روی تعجارم هنسهدام « هیسورپ » ] .ردشلآ

 اضق هدنفاجنس كیا كنتبالو هوصوق ۱
 كغاط هرق بولوا هبصق رب یک

 لامش هرتمولک ۳۵ كکپاو هدننرق یسهیفرش دودح

 ها

 رب كحوک .ردعقاو هدنرانک یر (مل) و هدنسدب ع

 یرکسع رو یسلشقرب «یمش عماجرب «بولوا هبصق
 .اپیکی الامش یساضق هنارپ س .ردراو یسهناخهتسخ

 ییونجقرش «هلیرلاضق هتشیوغرتو هوقآ كنغاینس راز
 ییونج بغو ابغ «هلیساضق كہا سفن ندنتهج
 یسیضارا . رددودجم هل د و دح عاط هرق ید ندنتهح

 .ردطسوتم یسهیابنا هوق «بولوا قلموقو قاشاط

 عاواو ندربونک و نتک هما هعونتم تابوبح ینالوصحم

 . رد راو ید یرلنامروا ضعب ردن واک ندرهونیق#

 .دنیلب یسیلاها رادقم ,ندنفیدغلوا ارجا سوفن ریرح
 . ردظ وحج سموا هدن لهدار كي یرف زو وا «هدهس رویه
 قانشوو دان رآ «بولوا مالسا یسیلاها کا

 .. .راردملكتم يرانا
)Brau1( | ۶هدناتتهح ەدازىس وا  

 ك یر 0 ۱ انوار
 هدنرزوا یر (نا)و هدنسبقرش لامش هرتمولیک

 عونرپ هدهبصق و .ردعماج ییاها ۰۰۰و عقاو ۱

 .روللوا لاعا تاجوسنم ضعب ریاسو هحوح ینهربق |
 (Brahma, Brahm) مهار دوخاپ ۱ هار

 راد ۱۳۹۹
 دع ندننافص هجلشاب كناهار ییرارادتفا كّا
 مکحو یاص «(اهار) هلیتغص رداقو قلاخ «ندنرک دتا

 (اویس) یخد هلیتفص راهفو یک «(ونشیرف) هلیتفص
 «ندمسا حوا و نالوا رب هدتقیقح .راردا دیس

 -وص هقشب یتساعسم ریارب هاب ریغت كما صوصخ یعو
 ر ندنرلعا تدابع هدلوب هقشب .بودیا ریوصت هدنر

 یللاتردو لشاب ترد ییابهارب .رویقیح ثیلث عون

 و یرافدلوا فا كنشلاغ نوا «بوسا زودی

 -روک ینیدنوط رج ربو «یسهچروف یزای رب ریز
 هنیراغص نالوا هدنروصوت كنامهارب سان ماوع .رولپ
 «روللوا دع بوسنم هباهارب شنوک .راردا ثدابع

 . ردن دنسهص وصم عالع یلکش هر اد رب هدنحما كلم رو

 دابع هیابهارپ .ردبوسنم اویس شتآو هیونشیو وص
 هک رارید نامهارب ه رلبهارو «ینامهارب هرلندبا تد
 رده ندن و (نهر) نالوا لمعتسم هدیس راف

 «عدق یامهارب » یع (اهار اراب) هقلطم دوحو لصا

 .ردشلوا لغوا ٤ كنو هحشرلعز «بوربو ییعما

 تع ك ابهاز ار ) ایه و
 رکید نالوا دیس هردوس ءایشاو ات

 . شقیچ ندنراقیآ و ,ندنراقاج ندنرلوق یجوا
 اهارب هلیعز قلوا دلوتم نددالوا ترد وب هيلع ءان
 هفنص 6 یرلوا هدننودام كنیربرپ رلنانلوب هدننید

 رلن وب هک «ردیفنص ران امهارب فنص یحرب .راررمسقنم

 هدنبکح یرلبهارو یرلالع «بودا ارحا یهذم نیرآ
 مد ردو نالوا ریس (شیا

 هرلن و يح یریش و تئارف كن راباتک نالوا سدقم

 رلبرام هک «ردیفنص (ایرتاش) یسیکیا ؛ردنصوصحم

 یرارادمک> ینعی یراهجار «پولوا نص رارواکنجو
 قنص (ایشیاو) یسیجچوا ؛ راردیوسنم هفنص وب ید
 یسیج درد ؛راردب وسنم هفنصوت عارزو راجت «بولوا

 هل هلتعنصو فرح بابرا «بولوا ناص (هردوس)
 ( ای راب ) هدننودام كفنص ترد و .ردعماج ینقاط

 یتیم هبدس هن ره 5 او اهد فنصرب ارد دشا ربعت

 كرلمدآشغلوا د رط هلړتقو ندنر كل هعب را فنونص هسا

 كب هدن دنع قلخ هعب را فونص « بولوا ندنلسن

 ندکشاسام ا رابدنک و لرونل وادع هورکمو روفنم

 یم كنابهارب هدهیعسر مایا ضعب .رونلوا زارتحا

 ینیدلریدشالوط هدرالویو هدرلقاقوس هبارآرب یغآلماح | هنن رادوبعم هدنرلتید یکسا كا ۵ رلیلدنه

 وب هلسیعز قعازف یتنج «رابصعنم قوچ رب «تقو | وعو تنایص «قلخ یناناک ؛بولوا مسا یراکدریو



 | ر ب

 .رارداسةنفالتا «بوتای هنتلآ ی راک رکت كنەبارآ

 رەخکشا عاونا هن رل سفن یدنک «تضایر ریه رب

 رن و .رونلوا دع ندنایضتقم یرلبهذم ید كا

 لسغ «بولوا دقتعم ید هان و هح ور یاب

 یره (كنک ) و «ردراو یرلتاعر هدایز هتسدآو

 هدنیوص كرلنوا « بوریو تیسدق هرابنآ ضعب یک

 «لردیادع باو ین ءراربن وب ینیرلهزانجو یناقیب
 .رول وا ببس هنبدیلو كنهراوق یرلتکرح كوص وب هک
 ید یرلنیآو مسر قوج رب هورکمو جلوک تباع
 «بووا مد كب هدناتسدنه ینید اهار .ردراو

 هلیسا رح | تالب دعت ضعب 9 مدآ رب هدنسا (هدوب)

 داحا ند رب رکید رونلوا دای هلتتسن هنعسا یدنک

 .ردرشتنم كى هدیونحو قرش یایسآ هک ءردشعا

 اهارب مویلا [ .هل روپ تعحارم هتسهدام « هدوب 2

 .ردردق سوش نویلم زو ریل دنه نانلو هدشد

 (اوبدز هقشد ندنیلش نانلوا رکذ هدب راق و رلیاهارب

 روهشم «هدلاح یرلقدنأتبا ید هراکلم قاط رب هلیسا

 یرلنوب «بویا زوج یدابع هراوید وب (تشدرز)
 «قرهنلوا درط نددنه «ندنکیدشا دع ندنلیبق نح

 هک «یدیشعا داحشا نيد یی ر «بودیک هنفرط 2:

 هدیس راف «بولآ یتسانعم تیرفعو نح (وید) هدن دوب

 ناسل كدنه هک وبلاح .ردهدقلنالل وق هللا انعم و ناالا

 (اود) هدنرلناسل اوروا نالوا م ولعم یرلثیسانم هلی دق

 (وید) «(سوند) نالوا ینیع كنس هلک (وبد) دوخا

 .ررودا هدافا یتسانعم « هلا» یرلعسا (سوئ)

gg (Bralımapoutra۰ |«  

 3ا 0۳ « اھا 1 ۱ ار وباهارپ

 هدنسیفرش لامش كناتسدنه «بولوا ندنرارېن كوي

 نالا یرلفرط یراقو كنسارجم و یبانم . ردنا نایرج

 هر الهه هد (تب) هددسسنا شمامهنل وا فدک هليا

 هقرش هنا ند رکنا قرش لامش كنلابح هل

 فرطتلآ كنب رمن (وب غتاجورای) ندیا نایرج یرغوط
 كنسهلساسهالایه .ردیبک شعا ققح نامه ینیدلوا
 هدیقرشلوط ۷۹ ۰ با اش ضرب ۰ ۲۳
 لع هک نویدا ناعب ندنلح رب عده كب عقاو

 هنج و كنک «دنس ید ندنکتا ییونح برغ كر وک ذم

 -ایهارب . روینلوب یرلعبنم كرب كوي حوا رکید یک

 .اههو یغوط هفرش هلیعسا (وب اجو راي) ادتنا هروب

 ٩۲ 4۰۳ كرهدبا ایرج (يزاوتم هلیئریص كنهال

۱۳۷۰ ۳ rd 
TOE 

  كرهنود یرعوط هن ونج هر ندرپ ہیک ه قرش لوط

 (ماسآ ) یرکص ندنایرح هدنماقتساو ید تدم رب
 هندو دح ماسآ ینعسا ارت وی اهارب لصا . رربک هنسهطخ
 (عنوپید) هددودح طخ مان «بولآ هرکص ندکدریک

 . ریش ربهل رهن یکیا رکید نلک ندلامش هلیرلبسا (پیهول)و
 (غنوید) هدروکذم قالت هسیا هنیرهن (وب غناجورای)
 و) و ندلامش هدنحا یسدهطخ ماسآ .رویلیر و یعسا

 ییراوص ید درب ییا رب رکید نیا ندنس هطحخ (نات

 كنک «بوتود یرعوط هونج «هرکص ندکدتا ذخا

 هلاکنب كرهشل رب هلل وق قرش لا كنغامربا (ون اغ ییعب)

 ۷۲۵۰۰ (برقنو تیم سارع .روسایکود هننزفروک

 .ردهدنل وط هرم ولیک

llرب روشه كنايوانبدناقسا  

 هد هقرااد یر «بول وا یادناخ ۰

 . . ردعشنم هب هبعش یا «هرزوا قلوا هدحوسا یرکیدو

 -وخ) ندتنیه بایرا ریهاشم ندنسهبعس ی هدهق راع اد

 ۔ام) هلا (رامدلاو) ندنس هیعش یکهدجح وساو «(دهار

 اتش قاط رب و لارق کیا هدنرلم»ا (سولودال سوی

 هلا (هنیتسیرق) یرب كراو هک ردشعا روهظ نویس

 ین ونفلاراد (ونآ )و ندا كلیص و ه(لراش) ىح رپ نوا
 ۱۱۸۰ «بولوا (ههارب ود تنوق ربپ) نلیا سپسأت

 .ردشا تافو هد

 ربو هبصق رب ندنلاعا هنوذش هدسلدنا ۱ 0
 هدنراثآ بع نویفارغح ینیدلوا ربش ۱

 رک
 نوخهقشب ندرصم هلیتقو (10۲10۲5) ۱ 9
 شفل وب نکاس هدنسیلامش مسق كناقبرفآ 1

 نرد صوصطالعو هدر وک ذم راطقا ید مویلاو

 ربارب هلرلبرع هدریبک یارحک هاب رلغاط (سالسطا ینعی)
 روتلوا دای هلراسا فلتحم «بولوا تمارب كوي رولوب
 .دهظع و هع دق تماوب , ررم قن هءهددع لئابقو ماوقا

 .هطخو بویلوا یپننم + هبرصم هطخ یدودح كن

 -روک ندع هلا رجا رګو هبهبوت ترهک ندننونح كن

 قرش كشحو هدول هکنوح ؛رولوا دتم ردق هنبزف

 ماوقا ید كماو-ةا ضعب ناناون نک اس هدنب ونجو

 كنسیلاها هبوب «بولوا زسهبش یرلقدنل و ندهبریرپ

 :نال وا يج ك ( رب ر) یر داسا یقاط زا

 ۱ كشدح راد یرلقدل وا ف ورعم عا ) هرار)

 . ردف و رعم هيم” | (هربرب) مویلا ید هطخ یکه دنب وذح



 تا یا 3

 تایاور قوچ كب هد-نقح یسنو لصا كتمآ و
 كن راباسن و خرومبرع یر هل وا نام رد

 ندماح دالوا یرلضعبو ندماس دالوا یرلنو یرل اض 1

 ندنع یرلضعب و ندنیطسلف یرلغاط ربو ؛ شا دغ

 . ردراشل وا بهاذ هتيراقدلوا شا ترحه هات 1
 قحن آ یبسنو لصا كماو ماوقا هسا ال نرخ

 یرلکدتبا دایتعا کا لالدتسا ندن رايس و ندن ولثاسل |
 هایمان هعرایدنک زونه یرلناسل ررر ۳

 هدایزهلیساهس برع ید یرلاهس «یک ینیدلوا م
 هدکم ریو رارق رب يطق کوب « ندتفیدلوا شمشیراق

 ربرب هدرلتقو كوص وب توان « هدهسرلشا ینأت یلیع

 یسک هنس هرس هقول لا 2 و
 قوح كب هلا هيماس ةنسلا كناسل و هشرزز 1

 «ینادلک ردق هن رهو « ینیدلوا یماشمو تبسانم

 ردقیییدل وا هدنسهرآ یرلناسل یب عو ینارمع یا

 یاسل رر ها روک تسلا : هدنسیخ و
 ناسل هلاهروکذم ةيماس ةنسلا هدكتمماشم کهدنسهرآ

 E ینیدلوا یرک كب ندتماشم یکهدنسهرآ یطبق

 «بویلوا ندنعا اش رفآ درر ر هیلع ءا رد
 یکج هیمهدیا طبض كخم راتو .هدن راقدنت و ندنهاخ 8
 «قردل ریآ ندن رلیداو هلحدو تارف هدنامزرب یکسا ك

 كد هلح او س یسالطآ طيح رحم و هنیرللوح كناقی رذآ

 ماس یرلن وب هیلع۶ ءاتب .ردقوب هش هدنراقدل وا شاب

 یاهذ كنبرلباسن بع ندیا دع نددالوا كح ون نا

 ندنع ايو نيطسلف . زامهللوا دع زس-اسا هدكی

 زونوا شب یرکی ندنوب «هجنک هنرلتباور یرلتره
 هنتهح سن و ندنلحاس ه روس ییعن ندهکینف لوا 3

 هلیمسا ( ج اراق ) هداروا بودیک رالهکینف قوج ر
 وا « یک ینیدلوا مولعم یرلکدشا

 -اقش رف [ د راریکناهح ضعب ندرایریچ یک ہدنع هد راورص

 شتا تاحوتف عیسوت كد هنس هيلامش لحاوس كن
 نیطسلف كراررب «ندنفیدلوا یورم ید یراف دلو

 یتیاود یرلترعه ندن یو
 ند SUN ة ہدنرلنطو رربرب هدهس رویلوا
 دیس س یرلفدلوا ندندالوا كرات و ءبولوا یکسا اهد 1

 سست تلود كح وکر 3 هدسن و ر لیلح ات و

 نیا تاون ا

 مهفنم ینح هل وا طاغ ندن و

 ۰ ردز سل

 هد ردهیص و رهش ضد و دادا و جد :بولی هديا ۲

 قرط ۹ كن رلتکلع و یرلفارطا ءهدلاح یرلقداشا ۹

 , یدپا نوکسم هلا هېرېرپ ماوقا هنپ

۱۳۷ 

۱ 
۱ 

۱ 

 ةنم هبهدیدع لئابق و ماوقا یرب ندهوا راربرپ
 هدتفوا هزادآ هلیتفرعم یر ر یدک تائا
 یخدرانئیه ضعب قسم هنما تلود هدنرلما و ؛رلپدبا

 هناریکناهج حسا د رلیلامور رانو هک ءیدیشعا لکشت

 رل_ٍلامور تیام «هرکص ندتمواقم تقو یلیخ هنس

 قاطرب هدرلارواو «هطبض یررپ نالوا بیرق هلحاوس
 رربرب قحجت آ .یدراشلواقفوم هنسیسأت رلهبصقو رهش

 تسبرس هنب هدرفرط جا « بویلوا عبا و مار هلیماع
 ماود هغمرو یني د رلههح هد راغاط هل روح و هعماشات

 «یجد ا ند روهظ كغلن ارتسرخ یتح . یدرلشعا

 ندهینباص نایدا بويعا لوبق الصا یید وب راربرب
 - وطس درلیلامور . یدرلشلاق هدنرلند سا نالوا

 ندا ربزو ریز ییابوروآ هلموجه ندلامش هرکص ندنت
 هاش رف | ندسلدنا رل ( لادناو ) ندهیشح و ماوقا

 اح ًاعسرو امسا هراربرپ تدم رب یتدرلن وب «هلزواح
 . یدرلش) وا

 هعْسا مش هلاع ند رعلا ةريزج كمالسا ریتم سمع

 .رایدنا هدلاح وب راررب نامز یتییدالشاب کا حالف

 «هده س رالکد روهشم كب هلنعاحو تراسح رارب رپ

 یر رادتفاوتراهم هدهلیح ورکم رارب هل راس وفن ترنک

 هباق و ندندیک كرلن و یالسا لها .ندندل وا روش

 «یکیییدل وا دراو فیش تب دح جاق رب هد رلقح نوا

 همان رب یکهدااوب ید ك (دضر) قوراف رع ترضح

 نامر كبلاراششم ترشح وا دا در

 دعس نی هلادبع) هدنسهب رعه هنس ۱٩ و هدنتفالخ

 دالب ندهاج هبرس رب هدنندایق تک 4 (ج سس یا ن 2

 كنايفس یا ن هبواعم هدعب «بولوا لخاد هربرپ

 تن راروا و (ینوکس جدح نب هیواعم) هدننامز

 هناحوتف و هدننامز هوما لولمو «ترشابم نف

 هکعا لوبق یالسا ند راررب «دلغنلوا تموادم

 قدصام هب ەق رش ثیداحا نالوا دراو «هدهسرلشمالشا

 ۱۲ «بودیا دادنرا .هعفدلو تصرف «هرزوا قلوا

 .رد ورم یراق د-) وا شعا باکت را یدادرا هعفد

 دسلدنا ءهدقدنلوا نیت دن اما دیش فا مت س ینوم
 هتعاطا تح اهد تاق رب یراربرب «لوا ندزواج |

 اهد هحرد رپ هدننبب هریارب كمالسا ند ار ۱۳

 رب رب نامصثقوح رب هدهرصواو ؛شعا یس هنیراشنا

 هن وک ندنوک كرهدنا زواج هسلدنا رار هلع ةا |

 یدهسدآ شم رلشاب هغلاغوح طرلتحاو جا زما هل ربع



 بر ب
 ید لئابف ربرب شلاق هدن راع دف نيد هدرلفرط ضعب

 هلح و رح هدسامز هیسایع یافلخ ام .یدروینل وب

 ندا لالقتسا نالعا هدنخ رات ۱۷ ۲ رورلاب هیاقب رفآ

 نلعج همالسا هراد خد یراررپ نالاق یولع سیردا
 . ردشعا اعا نوتیسب یرث تول نجدارفا كتما وب

 هورک ندماشو ندیرعلا ةريزح یرب ندشقو وا

 .اروا «هلت سه هنسهیلاش تاهج كناقبرفآ رلب ع هورک
 جارتسما رف و راربرپ «ندنراکدستیا نطوت هدر
 ناسل ینیدل وا لزا كع ک نارقو كرهدبا طالثخاو

 شاوب شاوب «قرهیاط یمایسو ییدآ ناسل یییبرع
 ید هدراهبدا و هدراب وک درددکو هدرهبصقو رهش

 ضمد رابعو ؛رلشهالشاپ هغ ونوا یییرلناسل یدنک

 هني رایدنک هلذوفت و لع یخد هدرارب ضعبو ۸ رک هدراب

 رار هللا لوب یالسا ند اذه عم . رد رلشا هبلغ

 ید لاف رر ضعب شا ۳ ییرایلم نال

 زا اد السا تیادما ريو هک روو
 رنالوا ملکتم هلا بع ناسل نکل .ردیرلنانلوہ قازوا

 ی یا طفح تار وتو و ندنرلع دق ناسل

 قوسح رب ید راندا هظفام ینیرلیلصا ناسل یک

 «بولوا روبج هنلوبق هییرع تاریبعتو تاحالط صا
 2 ا EE هجر ر نلینلیوس نوک و

 .ردط ولحم هللا هی ع تاک وو كب یک

O AEی  O 
 نودلخ نا رومش خروم نالوا شاوا قفوم هغم
 دادعت لئابقو ماوفا قوحرب یییدنلو مقنم كنتما رر

 هللاي یتسیماسا كنب را هجلأساب زب هددس رو دنا روصتو

 ماوقا ی یرکذ ,دبنالشا مزاون رک کا افتک |
 ۔اوھ «هراغ ۰ ردشد 1 هحورپ یر هچاساب كن هب رب رب

 : .هد ومع هحایص فاز «هر

 ندا هظفاحم ینیهیلصا تیسنج هدنوک یکن وک وب

 سنوت «بولوا مسقنم هموق ترد هجلساب راربرب

 ر(غ زاما) یک ہداصقا برغم لا(ح ولش) یک هد ر ازجو

 .ردنرابع ندرل(وبی) هلرا (قراون) یک هد ریک یارحتو
 هدندنع رلیلاوروا 71 ےولش) یک هد سن و و رازج

 ید هلیعسا (11201168) لیبق قرهلوا طاغ ند (هلیبق)

 . را ردف و رعم

 لصا مسا هح رایدنک كرارپزب هروک هنغیداشالک 1

 ید ییاسل یراک دلیوس «بول وا (ع زاما) یرلیدقو
 ییرلن سل یدک راربر مويا .رارودبا داب هلمسا و

 اپ ۱۳۷۳۲

N ETAشفلو ید یرلطخ ص وصخ هنن ران  
 ۔راف رط ضعب دریک یارک هلا نازفو سمادغ ینیدل وا

1 

 . «هدهسیایرع یرلییدا ناسل ؛بوناللوق هدیاکت زکلاب

 طحو .رویلوا مهفنم ند هقینع رات قاطرب نانلو هد

 ام ندنطخ ریل هکینف «بولوا بک ندفرح ۳

 ندرلیلحات رو هروک هلاقحاو رولت و رک ندا وا ذوخ

 كنناسل ربرب یراققحم اپوروا ضعب .ردشمک هراربرب
 سن و عبط و میظن و طیض ییراباتک تفل و دعاوق

 . رد راشعا

 (Barbarie) ربریلا دالب دوخاب اس

 هقشد ندصه كنس هعطق اش رفآ ل بل

 نایرب و ه رام نالوا بیرق هنس هيل اعم لح اوس «قرلوا

 «(یسن ون ییعب) یی هیش رفآ « ییس هطح ب سابارط

 ناتسرپ رپ هجو 9 . ردعماج ییاصقا برغم و یریازح

 ینیدل وا طاع هل رک یارک ابونحو هل ریکد ق < الا

 یسالطآ طع رګ د ود رصم «هدلاح

 ییرارب "لزوک كا كنس هعطو اش رفآ و ؛روتلوا دم

 هریک یارک زآر برغ سلپارط .رونلوب یواح
 دتم هجو رح لحاسو یضرع هجرد هددسیا هاشم

 س باق یسملوا

 ا ا ا لاو سوت
 و «بولوا رار ینیدلوا دتم كنلابح هلسلس (نرد

 ندرلغاطو و «قش هلرلکنا و رلوق یرلقدلاص كرلغاط

 مسق كناتسربرب .رونل وا اورا هلرارن توج كب نتا
 هد هر ریو نالوا. یبظعا
 وروآ هدایز نداشرفآ هحالوصحم كرکو هجاوه درک

 -اتسربرب .ردهباشم هیایناپسا صوص ایلعو هب رع یاب
 یر ندمالسا روهظ «بول وا رر یسهعدق "یلاها كن

 ند كراربرپو ندننرثک كرلب رع ندا ترعه هرلاروا
 هولا «ندن غا لوبق ید یی ناسل ربارب هلمالسا
 نالو تر اھا هرزوا تموع تناتسربرپ نوش

 هلع یرایدنک اذه عم .ریلبب هلنید رد یسیلع
 كرک «یرلتفایقو اهس درک ندنرلقدلوا ط واع ندربرب

 ورا گو یبویش نع نابمل یرلک دلیوس

 هانب .ردیلفرف ندرلبعرتاسو دحتم هدنرانیپ یراراوطاو
 AE E یسالطآ طی رع ندند ودح صم هلع

 ردق هن

 .رودا باحا ینسلوا راعاو کن

 یرابتعا كرام مسا نایرو دن هعسا و كلا نالوا

 ال هفذلوا دع تکلع رب هلهجو ره راو بول وا



 ت

 هقشب ندنناسل ربرب یراک دلیوس هدنرلنیب «بویموالقرف
 ۔وع یسیلاها ناتسربر .راردانشآ ید ہو ناسل

 تراحتو هکلیجهک .راربک سونروب و مارحا «بولوا |
 نیکد هب هک هرلتفو نیش «بول وا یرادادعتشا هتعنصو

 .یدا یتشهدو لوه "یداب 3 رلیلا» و روآ یراناصروق

 ناتسربریو ربرب هدننامز رلیلامورو راينا وپ یکسا

 تکلعوب ینویفارفج رلنامزوا «بولوا لوهجم یرامسا
 : یدرار و دا میش هن هطخ ۵ ی آ هحورپ ییهعساو

 ایدیمون «(ساف لند یصقا برغم یتعی) ایاتبروام
 ء(سنوت نلنید هیقبرفا ینعی) اشرفآ .(ریازج یتب)
 نلنید هقرب یتعی) قیا ریکو (سلبارط ینعی) هناتیلوپرط "

 ندیکسا هدقانریک نالوا یسیجنشب كرلنوب .(یزافنب
 یرلفدلوا شا اد تاعلتس اطر رایلن اب وب یرب 1

 «بوشل ریرابل هکیتف یخدهدسنووت ییمی اشرف آ لصا <«یک

 یدیمون .یدرلشقا سپسأت تاود رب هلیعما (جانرق)
 هدعب .رلیدبا هدنلاح رلتل ود لقتسم هسا ایاتیروام ها

 «بودیا طبض یسک كکلاع ون رپ رب. رایلامور |

 رلادناو ینسیبرع منق تلاتسربپ هرکتم نی بلا
 اک ناتسربر هدنامز هوما ټلود .یدرلشعا طبض

 مما (برغم) «بولوا لخاد دنسهرباد دیمالسا كلام |

 ه قیاس هجو رب هنن «هدلاح ییدنلوا دای هلیسیمو "

 :یدیشلربو رلعما وش هماسقا و و «شفل وا سقت ریش

 هیقیرفا" «(هناشیلویرط) سلبارط «(ییانریک) هقرب"
 یصقا برغم «(ایدیمون) طسوا برغم (اقیرفا)
 [ .هلرویب تعحارم هرلمسا وب ] .(ایاتتروام) ۱

 قوا عبا ۲و Fe هني ید امز هیس اک تیک 3

 « بودا لک یت-اود بلغا یب هد رغم ءهرزوآ

 كحوک اط ی رکید یک (مسر یتب) و (راردم یتب)

 ییعب رلپ_سی ردا یرکص ندکدتا نمضعأق ید رلتلود

 تفالخ ید یرصم هدع و ییرغم «بودار وهظ رلیاف 1

 هدن رلفرط ضعب كيرفم هدعب .ردرلشهریا ندهیسایع |
 ریوی ندرلنوب «بودیا لکشت تاود كچوک درب |

 نیدحوم و نیطبارم یرلندیا تربشو تیص بک
 | رخ او . یدرلشغا طبض ید یسلدنا هک ءرد رلتل ود ۲

 د رویناپسا یرادبسقو ربشو لحاوسس رتکا كبرفم |

۱۳۷۳ e 

 تر غم هدننامز های تلود تا . یدیشمک هنا

 ح ورواو نیدلاربخ یکلاع برغم نوت هقشب نداصقا

 ة1 هیاقق تار قرهشلوا چ ندنفرط رلکب

 بیع) هرزوا قلوا یا هبهباعع تلودو «شفلآ

 -یدیشعا لکشت راتموکح نلتد ( یر فاجوا

 هرادا هیرغوط ند عوط یزا-فنب و برغ سلبارط
 یازجا ید سنولو ریازج یک ینیدشل و هددیاع*
 برم :هدنوک یفرک وبا ول ندوهیاف» لع
 «یزاغنب «بول وا فورعم هاب رلبسا كنب رازک رم یکلام

 (شکارم دوخای) سافو ریازج «سن و «برعسلبا رط
 هنسهدام « رغم » و هرلسا و ] . ردهدکلنید

 [ ۰ هلیرویب تعجارم
 كسزفروک ندع هدیقرش 0 ا

 «بولوا رېش رب هدن ی ونج لحاس ۰

 كندعو هدنسیقرش بونح هزمولیک ۲۱ ۵ كیدنلا باب

 رب نوزواو راط «قرلوا هدنونج هرتمولیک ۵
 یا ضرع ۱ ۲ ۵ وه فرش یار او

 تیم :ردعقاو هدیفرش لوط 4۲ 6 ۳۶۲ هلا

 ءبولوا ریش رب روم و كوي یلیخ هدننامز هیمالسا
 لو وص ردنا تلالد هنس هدو تیرو مولا

 ییدعش .هدهسیا دوج وم یرا آ ضعب یک هراس و

 ندنلحم رازاب رب ترابیع ندریداچ كيب جاق رب هدلاح
 رب هدهنس ییمها كنهربرب هقیقح .ردلکد ىزا هقشب

 یآ شب ردق هرام ندلوا نشت هلعاتجا هزک

 هدرازاب و : بولوا ییالوط ندرازاب ندا ماود
 هود «یشید ليف رلناوراک نک ندنرلفرط جیا كنا رفآ

 رک دی راحت داوت کز
 لک ناتلماوس ناتشدنه !دازرفروکهرش ا ک
 وصحو هعتما راس و هلرلشاق فلتحم یرلکد رک رایک

 كننایل كرك یسیفارغج مقوم كرك .راردبا هلدابم هلال
 كب مولا كرازاب وب کو یسوا مالغاص هداعلاقوف
 هنل وا رهشرب یسحو هاکنراحت كنهربرب یسفل و كالشیا

 وب توسنم كرہش وب .رو زس وک یتیدادعتسا نالوا

 هدام] . ردهرررپ یسیلصا مسا ید دلش دلا |

 [.هل روپ تعحارم د هی آ
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 میسر E ورس یاهر هر رب 8 د تاشیخح هال اش

 2 سبلان ممه ۲

 لحاس یرفووک ندع كدهن ورب ) وف هدراوغ )

 دودعم ندنکلام (یلاموس) . رولوا دنم هه ونح



 بار ب
 6 بول وا لوح یدودح ند ەرۋ كي هطخ و نالوا

 ها )هر ر) و (علیز) مللحتاش «هددسا لوح یسیراپ ۱

 ها یسهلکسا اتم چاق ك ی ك ) مظاک رد (

 نوتس «ندنف دنا و یرال وب es هب قرش

 هجرایلا وروآ هطخ وب .ردلکد یلاخ ندهبراج تیبها

 ۰ ردقو رعم هيما ( لدع) دوخاب (لدآ)

 ثتکلم ءیسیلاها .ردشمک هنیلا كنمرملکنا یخد یز

 اش مق

 هلکسا ضعبو كندسنا رف 8

 لدهن رار ماوقا هرزوا ینیدلشالکآ ید نک يسا

 Ne EN 7 ص وص# ها رایدنک بول و أ

 یرلطالتخا نالوا مقا و هلریح زو هب ریثأت كناوه و ملقا

 نوکز ود یرلاهس ¢ هددسدا ما تیم یرلکد ر هلیاسح

 a 0 A یساقفاق م ا

ALته الا تسانتم ی ¢  e۰  

 6 راب ند دم «هدرلدسا ندتم DA ند یسهلج

 هد رب داچ ند رد و 5 و قالبح یراب 1 بول وا

 نو وقو ربعیص «هود .راردنا تماقا هد را هبلک صضهب و

 «نادک رک «لیف «هفارظ .ردراو هدیرلناناویح کا

 یک هدلحاوس .ردر وشف هلیح ارحا تتم یر نکا

 رمو هدن راهلکسا . رار دا وغشم ها

 یمطعا مسق هسیا كنيلاها یک هدن لهبصقو

 . رد رلد ع شف ندب رعلا

 یهام دیص ی اها ۱

 - هری زح

2 ۰ ۳ ۰ 
 ندنلاعا هب اطر 7 هدنفمش هتل دا 4
 ۳ ۳ ۰ 1 راسل

 دن رات ع ۵ ۲ هک «یدنا رېش رب كوي 2

 یس رق .‘Vo «قرهش وا حرص ندنف رط اصل

 ندنف رط هیم ا تنا تاود هرکص هس شو «شفل وا

 كوي ر یو بص نویفارغح 1 ید وا داد رسا

 -راب ) مویلا دلا یرلک دشا رب وصن هدنن ر وص رهس

 هدنتلایا هقس وه كنسهطخ (نوغارآ ) هسا (وزندا

 رب عقاو هدنرانک یر (هغنس) ما تقام را (هربا) و

 قو و ندمالسا یالع ربهاشم . رد هیص كح وک

 ه ردشما و یسار لةم كياوذ

 ۰ ت رز هل
E(هیاطرب هر و هتساور تب رقم و ) ۱ ۸  

aای  E JAبیل ت رب  A i x E a, 

 - روونلوا ناب ندنفرط برع نویفارغح ینیدلوا رم

 مسا 2 رزکب کو هدنتهح وا تب اینایسا مویلا ( هد هس

 ٍ ی ۱۳۷

 ییدتاو ی زا زن OL تهج

 . رویلیروک هد رهطب رخ
Berbir )هقولان كنتالو و )  

 لحاس ك

 fea (هقشدایع) كنايرسوآ ¢ قره وا هدي

 سال ر : هواصو هدنغاعس ۱ 0 7

 یسیلاها ۲۰۰۰ «بولوا هبصقرب كح وک هدنسیش راق
E۱  

e ۱ 0كن ونح یاقیرمآ  

 هدنسهطخ (هنایوغ) عبا هبه زاكا “7.

 ٦ ۳۵۳ «هلناعب ندنرلغاط (هباناقاوغ) «بولوا رېنرب

 طیع رع هدف لوط ٩٩ ۵۰ ها لاش ضرع
 س ردهزتمولیک ۱۸۲ یسارجج .رولیکؤ د هیسالطآ

 ہد یر كتلایا کیا ینیدنلوب مسقنم ةر وک ذم تکلع

 هک زدراو یسلاها ۲۵ ۰۰۰ «بولوا یم هلیساوب

 زکلای كرلنوب
 وب . ردیس هیصق ( مادرت مآ CES ردیل رب و

 هدهزیلکنا هدنځ رات ۱۷۹ ٩ ؛بولوا تاکنلق هلیتقو تلایا
 ۱۱ ردح

 . یدیاهبصق كح وک رب هد زاوح داده ۱ و

 لی وں كتاوذ قو ر v . ندالع ربه اشم

٩ 

 ۰ ردشغ و یار

 هیتر
. 

 ت 5 ی

 یسهطخ كوي رب عقاو ه دن سیل امش

 -هرا یرفروک (هینوقساغ) هلزکد (هشنام) « بول وا

 دویب رب شنازوا یرعوط هبیسالطآ طع رحم هدنس
 (رونیم هیاتیرب ) اکو .

 .یدراربد ید (هقرومرآ )و « هیاترت ثكحو » یه

 اب «هلیسهطح (ایدیامروت ) و هل رکد هشنام ال ای

 ابونج «هلیا یسالطآ طیخم رک ندنتهج ییونج برعو
 دودحهلب را هطخ (نم) و (وزنآ) ید اةرش «(وت اوب)

 دطاحم و
 .هزنمولیک عبرم ۲۳ ۸۸۸ یسذیعطس دحاسم بول

 كنرلفاط ایدنامرو « بولوا قبل آ یسیشارا .رد

 ۱ 2 ا هرص ىيا نالوا یدعلام

 رو دنا لیکس شت هریزح هبش

 . وح یرفروک هرب وق ساغ یس د ض وح هشنام :؛« قردل وا ۱

 لو شت یداور هدنرهرآ ءریارپ هلق رفت ندنسهض
 ییعاشرا مد ۶ ۰ ۰ ی رالح اک و 4 ررودیا

 5 ا ی هدنتهح لامش E کیا و نیعا زواج ۱

 ع (راوت یاتنوم) هد یک ەد وذجو هيم « خاط م هرق » ین

 N RI ۱۸۰ یطرعو ۲۸۰ یوط .ر

1 

 ۰ یز یروصق و یاوروآ ی ۰



 قیدلوا قوج یراربن ثبوک نایکود 9
 كن (هراول) نالوا ندنراربن كوي ك كنهسنارف
 قامربا و « بولوا هدنلخاد كنهطخ وب 2

 لخاد . رودا یس یسهشوک یونح كند

 ( هنلیو) کوب لا هسیا درارب ندا ناعبت .دهطخ ۱

 . ردقوج كب یرلناهل مالفاصو یرلیوق . ردیرب
 .هروش یرلفرط ثکا «بویلوا تنم كب یسیضارا
 كل عارز نف اذه عم ۰ ردقلیلاچ ايو قلقاطب «راز

 نتک هلابوبح راس و یادغب لیخ هدنسهاس ینایقر

 . رد راو یدیرلنامر وا .رول وا لصاح هراس و رۆ

 نزوطن] شوک ن «هیروک ندعم

 هرلتقو نیقب .ردقوج ید یراوص ندعمو را 1
 الا قرق «هدهسیدا هدلاح انف كب یرللوب كد هب ها

 صوصخا یلعو هنفرط ره یرب ندهن 5
 ینیدنلوا دیدم یرلطخ لوپ ریمد دعم
 یرلنلیکود هن زف روک هینوقساغ هاب رار ېن نلیکو د هنیزریکد
 (تلک)یسیل اها . ردشلحآ رلل و دح د لعلم یجد هدنسهر ۳

 ی

 هدنسبب ع مس ص

 ی هشزام ( ےک

 مسق صوسصخ|لعو یراتاتف رب تو
 ملکت هلیاسل تلك موي ۱ یرلنالوا نک اس هدنسیبغ

 .ردهدکعا هظفاحم ینیراهیلم تاداعو قالخا کساو

 زآ رب قعنآ « بولوا رامدآ لار ناق ها 8
 یرهش(هنر) یزک رم كنهباترب .راروینلوا مایا هلدنعت

 ۸ تقو ینیدنلوا هرادا هدنتروص تلاارب بولوآ
 تاوسقت تكنهسنارف .یدیا مسقنم هفلتوق ايو هفلزولپ
 هطحخ وب « بول وا تیاعر هنعسا هارب هدنسهدلدح -

 روم هرس : ردشفا وا مش هلايا ه رز 3

 هلا «( هیلاش لحاوس نمی ) روود توق 8
 هرلسا وب ] . هرا ول یغاشآ یو عج

 جاقرب بوسنم هنتسنح تلک هدعدق نامز هطخ وب

 رلیلامور لواهتس ۵ ٩ نددالیم بول وا نر

 هیات رب هدنضا رقنا كنتل ود امورو شغل وا خف ندنفرط

 5 یی نو ا یسهعقج تامو دی ( قیرومرآ)

 ر ند س طا لار هدد اليم نرق یجتلآو ی 3

 رارف ندنضرعت كرلت وقاص هلرالغت آ را (نور) قوخ

 [ . تعجام

 یراهفود یيهنک تفو قوحر . ردشفل وا دست سا ٩

 هزکنا هعفد شعب بول وا 2 هلیتف رعه یرلت ودو :

 یراریقكنب رود و هقود ناراو هن رارادمکح هسناردو

9 

 | (هیاتر) یر ندتقو وا یلکلک هب هطخح و «بودبا 1

۱۳۷۵ 

 (هدای رد ول) و و کف رخ ك (هنک

 ت ر تب

 قالا ههسنارفو همز لكنا هدنماقم زاهح ندنفرط

 لقتسم من «ب ولی ربا دث ندهمک قوح «هددسا شا

 هدنح ران ۱۵۳۲ قحشآ و ؛ شل وا هرادا هدنروص

 . ردشغ وا

 Grande Bretagne ) — كوي ۱

 وآ Greal Britain( هحریلکناو

 «بولوا هطا كوي رپ هدنسیلاعش برغ كنسهعطق اور

 کیا و .ردواح ینیرلا کلم ایحوقسا هبا هزنلکنا

 هطآ هدنال ربا عقاو هدنسددس راق كنهرب زح و هک

 ی هدایلاسواو اشیآ ءاشرف | ءایساو ندنس

 هزیلکن |ند دیظعم لود نال وا بک م ندهعسا و تاک ليس

 « هزیلکنا» ]

 ] .هلروب تعجارم هنن راهدام « ایحوقسا»و

 «ندنفیدلوا كعد رادکح (تر) هدنناسل تلک
 ییسانعم « تلود »و « قارادمهح « كنس هک (هینن ر)

 نالوا نوکسم هلیما وا و هلببس و و یا هداقا

 .ردلقش یسشوا ن

 قالا هب هسنارف

 وب

 داو

 رد ید یلود هیات رپ كوي هنتل ود

 ۸۸ ز و یا (هینادرب) هرارب ضعب

 هاب
Z2اش یادم نیل اش یاشرمآ چ ا 9  

 هسدر ويلبر و هنس هعسا و تاک لیس ریلکنا نالوا 2

 هروکذم 2 هو_سا و هعط «ب ول وا كوزىم مولا ید

(Nouvelle Bretagne) — یکی 

 دام ) نوینیمود 21 4 ردق و رعم هسا (نوينیمود)

 [ .هللروپ تعجارم
 (Archipel de la ی راز ا ی هاتر

(N. ۰یی) هدرهک طیحم رع  

 1 هدن) ام تب ربا زح

 ییونج ضرع ٩۳ ۲۵۲ هلبا 4 «بولوا ریازج ْاط
NNراردعقا و هد رله رآ قرش لوط ۱ ۵ ۰ ایا . 

 یکی) هللا (هیاترب یکی) سفن یی یسکیا كراهطآ و
 قود «هرووناه کی «بولوا كوي یرلهطآ (هدنالربا

 وک قوپرب هلرلعما راسو سین ود درارج «قروید
 .ردقوح یرلنامرواو یرلناکرب .ردراو ید یرلکح
 (وای) «بولوا هدنرهدار ۱۰۰۰۰۰ یرایلاها
 نادوعیق هد ۱۱۹٩ رادطا و .راردوسنم هتینح

 .ردشفلوا فدك ندنفرط (رپماد)

 رخ S* Berra( ) س تنس ۱

 هسنارف «بولواندن رازیرعكرلن ایتس ]
oorهدنسد د را ړم خراب  

 ,ردضشخا تافو هد ۱۲۲و «ش ع وط

 نارر

 .یدا سس وقس نام هد

 هر كزوم



 ۱۳۷۹ ت ر ب

 كلوأ نیست یسیطروب س .رونلوا ارحا یسیطروب

 راو اهد ناربرب تاس رب رکید روللوا ارحا هد ۵

 ثافو هد ۱۱۲۱ «بوضوط هد ۱۰۷۳ هک ءرد

 .ردشعا

 .ایحا كن ويل وات لوس ( — تر

 ییدرتسوک ا ا ۱ لار
 یرح روا كروطاریعا .«هننرزوا ترا جو تعاج
 هدم .یدیشف وا عفر هنسهبر قلاول مو «شلوا

 كاش رف «هلکقا تمدخ زاربا ید هدر رام قوحرب
3 

 ىسەبر نیبام كروطاربا هد۱۸۱۲ و شا زار =

 «بویلربآ ند ویل وات ید هد رابدا .یدیشلوا یربشم

 ؛شقنک رار هن رافنم یراهطآ (هنله تنس)و (هبلا)

 موک للدوع هبهسنارف هرکص ندننافو لروطارعاو

 هد ۱۸۲۰ «قردنلوا وفم ندنسازج مادعا ینیدلوا

 هد ۱ ۷ ۳ .یدیشغا هعخادم یناعوبطم تب

 (دنله تنس) .ردشعا تافو هد ۱۸۶ «بوغوط

 ینیدلوا شمزای هلیسالما كنويلوات هدنس هطآ

 ر هرزوا داح ۲ یواح یلالیصس ی راه را ماشو

 سه

Bertrand Mollevil-) 
 ES لی ولوم ن J2 م نار

 . یدیشلوایرظا ِ هدننام ر ی ول ا «بولوا

 دلج ۱۲ بولوا روج هالا دبهرتلکنا هد ۷۲

 یندهرزوا دلح ۲ و یخ را یژلتحا هسنارفرب هرزوا

 هد۱۷ 4 ۶ :ردشم زاب ین را كن رود نیول یا ۰

 تافو هد رات هد ۸ «بوغوط هد (زول و)

(Bertin) 23ندنن ویسایسو اید ا هسنا رق  

 تنسهب رع (اید هد لا روز) «بول وا ۰

 هد «بوغوط ه درس ران هد ۱ .ردیسس وه

 سيس ات هد ۱ ییهب رع رو دم .ردشعا تا و

 ید كنالعو ايدا یک نوربتلامو نایرب واش «بودا

 باس هنسعا رابتعاو ترهش کا هد: و زآ هلیع د راب

 ۱:۱۸ وادورط لارق داوا
 ندنسیدنک .یدیشفلوا قن ردق هنس هو سح هدنخ ران

 ۱/۳۰۰ «قرهنل و

 ء«بودا هرادا یی هن رع یرالفواو یردارب ااف

 ید یربف "۳ هبداو ه یاس مسا (نرب لزآوهدام)

 تنس) و یاس ۲ هدهسنارف هما + ی ,یدنا راو

۲ RS 

 ت ر بت

 .وب یخد زیره رب هدیدالسیم نرق یجب ۷ هلیما (نترب
 .رونلوا ارجا هدن ۵ كلولیا یسیطرو هک «ردشف

)Ber i 010(رومشم لا كنهرح وسا  

 هد ۱۷۲۵ .بولوا ندن رلرغعاس

 هسنارف . ردشقعا تافو هد ۱۸۰۷و شوط

 «بولوا رومأم هب هب وست ییرلتعاس تننراظن هب رخ

 . ردشم زاب ید باتک چاق راد هغل يک عاس

 .ردیرکید مان كن رش (فرودسغ ۱ 0
 ۳ [ .هل روپ تعحارم هنسهدام « فرودغروب 21

 روہشم كا كنهسنا رف_(0۲۱۵۵۱10۱) ب هلو ٣

 ەد 6۸ «بولوا ندنررک اییک

 نف .ردشعا تافو هد ۱۸۲۲و «شعوط هداوواس

 «هرکص ندتیابط یارحا تدمرب «بودا لیصح یط

 ثنعاونا ایوب صوص العو هدنفوب «هلصاصتخ ا هیاییک

 ؛شلواقفوم هبهعفا تایفشک قوح ك هدنناراوعها

 رو «سیسأت قیعج بیک رب هدنس هناخ هد(یوکرآ )و

 ید هدن رفس سه . ردشغا فيلات ا بتک قوج

 .ردشغل و هدننیعم كن ویل واد

Berton 0ھم كندهسنا رو (  A 

 e ۷۷۲۷ e نوار
 یندیلغوا كلوب س.ردشا تافو ۱۷۸۰ «شٌعوط

 «شمک ییردب ٥

 «هرکص ندکدشا ا قوح ك هاف رب كنارب واو

 .ردشقعا تافو هد 6

 یاها كنبیغ یابوروآ (Bاe015) ۱ دم

 ممقنم كرل ( تلك ) نالوا یسهسیدق وام
 د ا هی «بولوا یرندماوقا یراقدنلوم
 .هدنالربا هدع .رلیدبا نکاس هدایح وتساو هزیاکنا ینعب

 « هغه راقیح ندایحوقسا یرلنوب رلتوقسا نک ند

 ران وسقاص ولغن | نداینامرج . یدرل_شیلکح هبءریلکننا
 یقاط رب كرلنوئرب «هدنرکدشا الیئسا ییهزلکنا
 شوق رکنا كرهدبا جا زتماو طالتخا هلرلتوب

 ۔ وک یاش ںےغ كنهسنارف ید یرلقاطرب و «لیکشت

 نانلوا همس (هیادرب ) هلئتسایم و

 - و یا ران ورب هددطحخ و . یدرلشعا نطو هدهطخ

 «هدهس راشهثالزسنارف یسیرثکا بول وا قاب اذه انم

 دیقیس وم « بولوا یعس هلم” و

 ¢ بوک ۵ رشت دا

 تیسدح م ویلا یران ال وا نیش هر هيل امش و هن لحاو دن

 5 یال كرل وب ۰ رردهدکعا هظفاع ینیران الو

 مویلا ندنسهبعش ترد هاش اب فید وب ممقنم كنناسل



 رهن رد 9

 هدنال ربا یرکید ) .ردرب كنسنکیا نالوا دوب

 نالواعماج یرلناسل نانلیوس هدنامو سلاو هاو
 راس و. یافاقتشا دعاوق كناسل و ( .ردیاسل ل 1

 هينايرآ ةنسلا لصاللاو هرات ال نالو نام و 8

 .رویدیا لوغشم ینویناسل یابیاشم نالوا هی
 هنس هدام « نور باق » 0

 ۳ هل روی نا یور نور

 هدب رلطس وكن ابا ات ا ۵0 .

 ا ۱ ودون 71
 روش «یسیلاها ۱۵۰۰ «بولوا هبصقرب هدنسیفش

 . رد راو یندعم د روکوکو یبارش
 حج G. Berthier) ) — مویوک | ےل

 E هيرب

 نالوا یشراق هنساکح نونف هموم رکیدو هرلوو

 ترہش هلی هیلق تاعزانم ییدتبا هلن وبو هل رلهلاقم_
 .ریشم كنراپاوب كویب ( هینریدناسکل 1) --.ردشل و

 هدنبراغ رثکا هدنتمم كبلاراشم بولوا
 هدنقح ره رام ینیدنلوو ؛ شعا تراسحب زارا

 .ردشقارب رارثا ضعب یواح ینام ما
 ۔اشم «بولوا هبرق رب هدن رق ناهفصا

 طقسم كناوذ قوح ك ندا سا ۳.9

 قوچرب هلمساوب خد هدهیروس س .ردشفلوب یسأر
 . رد راو را هبرق

 إ ص سام

۶ E 
 تاتو

9۵ 2 ۳ 

 رب نیتم هدنراوج هیک اطنا
 .ردارخ مولا . یدب |هعلق

E A 0 
 i ناوجرب

 ردق هس 0 ا ا ۳ بولوا

 قلود روماو شه و یر وعا رب دم كهللا اب اح

 ندک دتا ادب رادتفاو ز ذ وشرپ كوي «بو )۱ هنیلا ليما

 وا لتق هدنخح راد ES .یدیشلاط هتهافس هک
sS۰ 7  

 «ب وال وب یدوش و ايشاو لاوما قوح ك « ق رهن

 کوب (ناوتحر ةراح) یهدهرهاق .ردشفلوا طب
 ۰ رد ۳

 هجر
 طو سم اینا ربهاشم ضع بول

 هدتامو همالسا تموکح . رد ر وهم هلغغت وب ین

 .رددوج وم مویلا یندعمیالق نالوا شه وب هدقملراقیچ
(Brechin) 7( راف روف) ۳  

 -ولیک ۲۰ لس كئ طب رش رافروفو هدنتلاآ ناچد

 د و بت ۱۳۷

 اھا ۰ «بول وا هبصق رب هدنسیقش لاق هرم

 هش رباف 9 یسهعاق 2 «یسهلق اچ ر روش «یسل

 .ردراو یر

 اح
 .یدیا شا نطون

 یا (لامش تنابا ر) كکنلف (ظ۳60) 1
 یا 6۰ كنب رهش (قودلآو) هد

 «بول واند هاڪ (راتو ن رکسع ن)

 هدارواو «شفل و نیطاح هدف سےد

 «بولوا دیصق ر مکس هدنسنع بوش هربد

 را یشکم 2 رح «یسەناسرب «یسللاها ۱ ۵ هی ۶

 , کوب هز #7 ۱۳ 0

 ۳ E تاعوقو قوح ۳ هدهبص 9 ۳

 نت e یسهلق ر

 . ردشغل وا دقع هدهاعم جاق رب «بودا

 رود ناب شوش نآ و SONE ترا یاد
 و

 «بولیروک هده رع بتک ینیدلوا ریش كویرب هد
 زدن وه تیلور ول ها

 هلاکس كاتس دنه ( ۵۲002۳ )
 .ولیک ٩۵ كنهنوکلک و هدنس هطخ

 «بولوا ربش رب یک ر تلایا هدنسسغ لاعش هزبم

 سنا راز و

 ۱ ناودر

 . ردراو

 وی

 | یدر

 قعشو «لاعس ندن راوح .یسهب رق یاد ز عقاو هدنف رط

 یعسا درب نک ندنحما كماش قشمد

 (دحجف نیع) هدیغاشآ زا رب «هلایرج یضوط هبوونج
 یضارا یس لوا ند زمرک هرېش «كرهشلرب هلیاچ

 كرېش «هرکص ندقدلریآ هراودجقوجرب شلچآ نوچ ا
 (ج رم) ع هاو هدنفرط قرش كقشمد ءهلرو رم ندنحا

 تب E .رولیک ود هل وک ( هببتع) هل کید ماد و

 هدنتح یدم برع یارعش «بولوا ح رفمو لزوک
 یسایرس يدق مسا .ردراشایوس راهدیصق قوح ك

 نوتلآ» ینعب (هوروسرخ) رلمور بولوا (انابا)
 . ید رلشمرب و ینع ما « ناتیقآ

 (فیک )كنهیس ور (6۳۱۱66۲) | فچ 4 ۱
۱ 

 هزمولیک ٤ ٤ ك(رىھوتي)و هدنتل ابا

 رد را و یسیلاها OSI «بولوا رش ر هدنن وح



 ز رب

 ولو 9 )ی هز نی) عذر «بولوا نده اع (یاذح دز

 .رد ردارب كنیم اذح دز ۷/ دعاق ر

 نده اخ جد (یراصنا ناہعن 9 دب ز و عذر) دی

 . ردشغل وب تاب هدرا او دحا «بول وا

 ۱ هعدر

 هدنس ونح قرش هزه ویک ۷ ۰ كن (دعک) هک« یدیا

 ۔امش تهح كلاب رذآ (هع درب دوخاب)

 رش كوي ر هد هيس اقفاق یعب و دنس هی

 بونج هزبهولبک ۲۰ كنسارجم یغامربا (روک) و
 لر رب نایک ود هنلوک (هکوک) ءقرهلوا هدنسع

 بع نویفارغح .یدا عقا و هدننسءزا لوف ییا

 فصو هیدازوا نوزوا یتیرومم

 ك یش هیعانص تالو و نزاع «قردنل وا فررعتو

 یک ینیدلو ا شفلو قوسح

 . رویت وا E کو دنا زوہشم

 كرېش رب هددتفه «بولوا روتسم هلراهچځابو غابو

 كرپش تر هر زا

 جد ییاو قره وسیم <

 SE ك ید یا رطا

 ا رپش وب

 بارخ هد رعش رک یحد عل هدناهز اب وح توقاي

 .یدرو-ایروق رازاب لوس رب هدنجراخ

 تن روح هعذ رب .رددومشم م ویلا یرلدار و بو وا

 ۵ سد رب ِ خیرات ۲ ۵ 0 نام ز كن رفع ل ن امك

 ہدنګا RE حج ذ را : هاب ه هع ر ن نایلس

 ار دشعا ر وهظ تاوذ قوح كب ندالع ریهاشم

 (هنات ز) ندهبرب رب ماوقا ( = ین / لازرب
 ید رد «بولوا یسلیبق ر كنموق

 لکا دوقلو توو بسک هدهیق رفا هدن ره لرق

 ی مک لر هتسلدا هدننیعم لدنعف ن رفعح

 .ید رلشعا لوخد های دا ی E كن ومآ سصختسم

 ۱ نر ری هاش اش a هدیلشا
 د و و لار ر یا یاس راه دام كوه فک

 لغوا 1 نا کا .یدیشعا یراق سا شن راتفا

 لغوا هرکص ندنوو دم لغوا كنوا هدعب «هللادبع

 هدننامز كنو «بوروس تموکح رهظت-سلا رب

 ی

 .ردشلوا ضرفنم یتم و کج لازر یب هلکعا

 (ایعلاغ) كنای مس وا (1262۵۸7۷۲) ۱ ناز ززرب

 و 1۵ (ع ربل) و هدنس هطخ

 ۷۱/۳۷۰۰ «بولوا دیصق 1 ه دن تسقیش بوح هره

 ط.ص یه ورو هدنګ رات ۶۵ ٩ درصد نددابع

(Berzélius) :ریهاشم كح وسا  

 هد ۱ ۷۹ بواو | ندن ون ويي 1 ۽ ( سولزر

۱۳۷/۸ CE 

 ۳ ۳۱ هدننتکم :a ٍط E «بولو ۱

 «بوشایوا 4ا هیعیبط ت رو نداعم و ایک هجا اب

۱ 
 ح

 0 هنارنشک قوح ك هداییک ىا لفو هد رلنف ول

 . ردشخارپ هینف تافیلأت قوسح رو ؛ شاوا قفوم

 قوح رب راسو هند رومأم یسپ اد بتاک كنايمداق آ

 . یدیشاوا لئا ید هراناونع

 -(هعذر) و هدن را وحنارا هدهیساقفاق ۱ زرا

 ر ه دن سدق رش لامش ےس ےس رد ۸ ك ج

 . رو دا یوج ثوفاب یشدلوا هبصق

 دا بس او بل نو
 رویدبا رکذ یوج توقاي :

 ۱ ۵ ندلید را بول وا دودعم ندناجب رذآ كن هبصق و

 ۱ .رودنا ناب یتغیدلوا هدهفاسم قاع“ رف

 (هقلوغوو) هللا (هوسوس) هدنتلایا ۱ برم

 هزنموایک ۵۷۰ ك (قسلوو) و هدنساقتلم كنى رارهب

 نوتا او یتراحت دروک لتیلک «بولوا هبصق رب هدنلاش
 داحا افنم ندو رط یتلود هیسور . ردراو ییدعم

 .ردشغل وا

 هوا نت تشاطاف اش لق تارا
 9 ید 8 ل ۰ ۳ ۱ هبژرر

 ی رعطصا .

 . (قسل و وت) كنایرمیس ( 6۲670۲ )

 ۰ كن ەيكح بتک ضعب ندنفرط لداع ناورشوت فلغف و

 « هنمد وه لک » «ب ولی ردن وکه باتس دنه نوعذخاو عج

 هب ی وله ناسلو E اکا نالوا روش 4 ع”ا

 ندنفرط عفقم نا باتکو هدعد ۽ یدیضشما هجرت

 . ردشش وا هجر 4. ی ع

 هیمافا هده روس ( هبزر دوخای)

 هک «یدنا هعلق ۲ روم هدن راوح هوررپ

 «بولآ تیبها هداعلاق و هدننامز ییابراحم بولص لها

 هنیلا كييلص لها

 ندنف رط ی ویا نیدلا حالص ه دخت رات oA «بوشود

 . یدیشخا ترهش تک هلی اتم

 هد رو 1 و ماش قشمدو هیحات ر هد رو اش ۰

 هرر
 طقسم ك ریهاشم ضعب «بولوآ هب رقرب ۰

 ةربزح یخد هزرب هلی كناپ س . رد راشفل و یرلسأر

 قب EA نامز هداروب «بول وا عف ود ر هد رعلا

ند (هزرب مو) هدننا سراف ۳ هاب | میس
 1 قو رعم هلکم

 . ردشعا نادرح دوو و ر د و دود لد ع مایا و |



 رکود لیبر هددینور ( 136۳6۵108 ) ۳ ۷

 هدن رق ( هقیلب رو و) هدنتلایا (تسنیه ( در 1

 فایر ی «فوس رو هی وتسا اب 2

 كل هزم ولیک ۰ «كرەك ندنحا كرا هبصق رب راس

 ۔را (ریپ د) نالوا تصنم هریک دءرق «هرکنصندن ار

 .دولکود |

)Bergerac( | » ۳هاشم كن هسنا رف  

 E ۳0 1 و ارژرپ 3

 وراي قوحر .ردشعا تافو هد ٥ هو «شغوط

 ىا راث [ ضعب راسو یرلباتک

 .ردشفلوا یشن هلاعفد ءبودا ترهش ا 2

 فو رعم هی اونع ( فرشا كلم ) 1
 و دن 4 رح و یسختل [ كک ولم ۵ یاسر 3

 هب ه رقف یجتلآ هدنسهدام « یفرشا » ] ر دیس

 [ ۰ روي تار ۴

 اش نرغ كندهشتا رف :(ظ۳684) ۱ 9

E:ا هدنلحاتس ۱  E۳  

 بول وا هلکساو ریش رب یزک ص اضق هدنتلابا (هرتسینف)

 ۰۱1۸۳۰ E .زم واک ۰۰۷ تسر

 -اکسا «یمتحر لزوک یو مالغاص تیاغ ؛یسیلاها

 ضو د هتننشاشتنآ نافس « ی رله رمسه لیزوک «ییام 3

 ددعتم ییاسس وم قوح ر قلعتم هبهیرح «یرلهاکتسد
 یس هلاک 6 یسیدادعا و یرح کم «یرادق رباف

 قا ىا رد راق را امت كلشيا كبو ىسەجقا تاتا

 هبه راجت نافس یرکیدو هبهیرح نیافس یرب پولوا
 (بولوا مسقنم هب کیا دلیل و رب كربکد رهش .ردصوصح

 .ردیسهلم (هسنارووقر) یرکیدو تسرب سقن یر

 .ردراو یربوکرب روناپق رولیحآ دوا
 ( و دوغ ) كنهیسور ( 1۳6515 )

 هرنمولیک ۱۸۰ كنوندورع و هدنتلایا ۱ جسر ٩
 قلوا یدو یراق ۱ « تولوا و تا 8

 .دعلق رب هدنرزوآ كنايقرب یسلاها ۲۳ ۰۰ ۰ ٩
 .ردراو یسهرواخ رب رومشمو ۰

 ( اب زرلیس ) كن هیسورب ( ۳651۵۷ ) 9

 و دو اتم هدنسهطخ ۴ والسرپ 4

 (ردوا) ور هفته ارتش بودم كنيلرب
 . ردعقاو هدنساقلم تن رارپ ( والهوا) ها

 ۲۳۹ ۰۵۰ ؛بولوا یزکرم كسلاباو كنسهط
 «ینونفلا راد: «یردلشق ددم «ینهناخش وط «یسیلاهآ

 :یسهزوم < یمهناضنک یواح یدلج ۰ 3
۳1 

۳ 
 ات
4< ۲ 

 ا لیس
 را *

 ص ر ب ۳۷۹ ۱

 كاشیاكب «یرلهش را صوصحم هتاجوسنم كونو كہا

 ۔ود ایزلیس هلیثقو .ردراو یراربانو رازاب یراح

 هنایزتسوآ و هناتسهح هدب «بولوا یرقه كن ره

 طبض ندنفرط قیرد رف یسنکیا هد ۱۷۱ و «شمک

 ۱ .ردشملوا قالا ههیسورپ «قرنلوا

 | سر
 یک «تولوا دو دعم ند (هینوغروب) هک رد دق

 لیکشت یتتلایا (نا) یمطعا مسق .یدىا یرپش (ع روب)

 [.هلیر ويب تعجام دنسهدام «نا»] . رودنا

 هدنفرط قرش كسراب (0۲61)

 نو وب نی راک یا CE ی
 بش د اریشت ةيمح یون ات

 ندقاعتلا .ردشمک هنكح یسهلحم رب «كردیا قافلا
 ۸۵ رس «بارش قوح كبو یسلاها ۱۲ ٩۷٩ لوا

 .هیفرش راطقا كنهسنارف (۲6556)

 یدا راو یرلت رحم اي نوتزو مور

 (ایدرابمول ) كنابلاتا ( (Brescia ) اع
 اک 7 0> 1 3 ۰ ۱ ِ

 رحم و۸ SN كالو ه دم 7 یا ۱

 روس > یر 5 م كاا نالوا یانه ۵ دنس رشت لاش

 1 لاا 21۶ 2:۳ هواوا

 یرلهش راق راشو ااف «هلتاد هحوح و هب ران لسا

 اسلک Cî «یسهعلق

 طقسم كریغاشم ضعب . ردراو یتراح كلشيا كبو

ASتیروهج رب نقش قلءرآ  ES 

 ۰ یدیشغا

 هد رلطسو كنایلاتتا ( 36۹60۱10 ) 1

 مک ین ER و د ا زنم وا ۵ و

 رش 07 هدندیع لحاس ثنغام ربا ( و) و ه دن ع

 . رد راو یبیلاها < ۰ ۰ بو وا

 دی رهش ( و 1 د ۱ a رب انا شن ( هی ولس راپ هداینایسا ۰ |

 ردع نایرب و ن ردنف رط رلب ع هنل ۰

 3 هل روپ تعحام هثس ه دام » دن ولس را « |

 اف 2
 هبصق ڪڪ هر دال لا جت را ال

 < دام هد ( ۱ مع « ییبد و ست ۰ ی ۰ 91

 ۰ رد روک

 ندنسارعش هسنارف ( Ber0 ) 1 ةر

 هدن را وج نوبل هد ۱۷ ۵ بول وا ۱ تک ۰

 . ردشا تافو هد ۱۸۳۹ و «شغوط
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 قارعو نارا لروکذم بهذمو «شماشاپ هدیدالیم
 .ردشغا تمدخ هننرش هدن راف رط

 ا تیک لک م

 رش 4 را 0 ر 1 شاطر

 هما وب ید كيهعش یرلق دنل و نکاس «بولوا موفرب

 .ردروطس هدنرا آ برع نویفارغح ینیدلوا فورعم

 « بول وا م کتم alal ۳ ص وصح دن دنک كموق وب

 یییدلوا یتیسانم هلا هج راغلبو هعکرت هدكناسل وب

 باشخا نیشیق «بوسلوا نیشن هی> نزای كرل وبو
 لوغشم ید هلی راحت كروکو یراکدتسا ناکسا هد روا

 هی ع بک یرافدنلو ندتم هلمالسا ند یسهلجو

 دما و هدرلاروا مویلا . رويلوا مهفنم ندهروکذم

 دراراتات و لوغم هلیئفو « ندنکیدغلیب ینیدنلو موق رپ

 ناشی ربو وع اب و «شجاق نداروا هد لهرص یوه

 .رویلیشالک | یرلق>هلوا شوا
 رب هدنرانک هلحد هدنراوح یونس ۱ لطر
 5 یوج ثوفاب ینغیدا وا هبصق ۰

 .رویدا

 ندنناموکح یسا كنابنالآ (ظ076) ] ۰
 - نش تهح كنغامربا (یر) « بولوا ۱ 2

 یربش (فرودلس ود) یزکرم .یدا عقاو ندا

 هرادا هدنن روص قلدقود هدعب و قلت و هلیثف و 11

 ر٢ طیض ندنفرط ترااتو كوپ ۰ E ندق دنل وا

NE RB BS a 
 م ویلا «قرهنل وا ق ابا هاب هم مس ورب ه و نت ط وقس

 . ردد و دعم ندنتا ایا ید

 هدنتلایا «لامش» كیهسنا رف (6۲۵165) ۱ ۰
 سس
 ) قرگنود )و ۱ £

 «بولوا هلکسا و هبصقرب ٰیزک هیحات هادف رال

 بوح هز هولک ۳و كل

 نافس «ینامایعتسا ییایل « یسلاها ۰

 یرلهش راف ضعي و یتراح اف و ریا «یراهاکتسد

 ۰ رد راو

 Bergamêe, 36۲-( gali دوخاب

 .هطخ ادرابمول كنايلاتا 0 2

 «بوا وا رهش ر یزکیم لب لابا نال وا یاتش هدنیش

 دژ وا كى هی را ه دتسدق رش ل امش هد و ایک 4٤ كنالیم

 .رد-ءفا و هدنر

 را «ینهناخنک «یسورتای لزوک
 «كیا

 ؛یماستتلک رب ون

 تیعج حاف

 قلعتم هننالآ ربمدو هویم ‹«یضاب

۱ 

 « یسهیلگ

 یتراح نالشبا یخ

۱۳۸۰ 

 .راشم «بول وا نطو دل (ساد) روم ئاش .ردراو

 * یناماکعسا ؛یساها ۰

 نوتیز «بارش «یعاب

 ځد ب

 همافرب س .ردزوکرم یلکیهر هدنحها دربش كبلا

 لوا ہزمولیک ۷۹ یط عو ۱۲۰ لوط كنتلایا

 ۱ رد راوب یسیلاها ۷ ۰
 ( Berg ۰ Op ۰ Zoom ( ۰ ا

 دیا یلامش تنایارب ,تکناف ۱ ی
 یری (موز)و هدنلامش هزیهولیک ۳۱ ك(رون ١ ) «هدنمل

 .کعسا «یسلاها ٩۰۰۰ «بولوا هبصقرب هدنرزوا

 .ردراو یتراح قیلاب وروڈو یتام

 لحاوس لریکد هر هلئسا و یدوعسم

 ك رلن و و یغیدنل و موق رب هدنس ها امش ۱ یر

 ناب ینیراک دشا قییضت یهینیطنطسف هدر هدیکیا

 ندک دتا لقت یتیاور كنو یوج توقاي «بودیا

 اوا ی ا و نت (راغلی) كص
 ر

 65 ؛بولوا ا نامت رب

 (لاسپوا) . ردشعا تافو هد ۱۷۸٤ و «شغوط هدنخح ر

 هبهعونتم نونفو ؛شفل وب یل یک هدنب وسنفلاراد

 ا رایاتک قوح ر قلعتم های نف صوسالعو
 قوم ید ھر هعقات تایفشک ضع هدنف و «بوز

 . ردل وبقم كن یرا | .ردشاوا

 اضق هدنغاخس ریمزا كنتیالو ك هر
 ۸ ۵ رس زا «بولوا هیصقرب یزک رم

 هد رحا هژبم ولک ۰ ندرحم لحاسو هدنلامش هرم وایک

 رد یواو از اج رفقا قرتلوا
 انہ کاخ دی زیاب ناطلس مریداپ «یسیلاها ۰

 رکید هلق رش عماج ۳ و كوي نالوا یسهدر 34

 نادن) هل راحش «یرلهس ردم و دجاسمو" عماوح د لعلم

 یکسا كب ءند زاو قرا لو یهشراف قوما ٩

 (Per gamus) سوماغرپ ی۶ دف مسا «بول وا هبص 2

 بول وا ریش رب رویشو كو هد دق نامز .رد

 نطو ثكبسونیلاج ریش ےکحو یزکیم نونذو مولع
 ندنفرط (سوهافرب) لغوا ك (قاموردنآ) .رددفلوب

 -وا محف ندنفرط ردنکسا كوب «قرنلوا سیسأت

 فثاوط «هرکص ندنافو كربلا راشم ریکناهح و شعب

 قرهلوا ¿

 ۰ یدیشعا لکشت

 لمس هن اینک هب ر سا 6 تونل 9: دز احتک

 تلود كحوک ر جد هد روش 3 ندک وام

 AS هدهماغ ر یواح یدلح ۱

 9 كوي

 ید یرلبانک كنو و لود .یدردا تباقر یاوسعد

 . رھا شم كحوسا ۲

۷ 

3 

۱ 



 ځد ب
 ارطاو هدنحا كنهبصق .ردش وا لقن رە

 رات ۲ قوح كب ردا تلالد هنسهعدق تیرومم هدنفآ

 كنتالو نیدیآ یساضق هغرب س .رددوجوم هقیتع ق
 عساو عقاو ه دنسدب رع لاش یاهنتم ننغاعس رم زاو

 راودوادخ لاش «هلریکد ی غ ؛«بولوا اضق رب ۱

 «هیغاجس ناخوراص اةرش .هلیغاعنس یسهرق كنتیالو
 یسیضارا .ردطاعو دودحم هلیساضق نمش د ًابونج |

 رب رکیدو هلیاچ رقاب «بولوا رادلو-صحمو تبنم كپ
 تابویخ :ینالوصحم .روتوااورا هرم تل

 ندنعاونا كرا هويمو نده راشو قوما هللا هصعوتتم

 لیکید «دنهزایآ .ردقوح یخد یرلنامروا .ردرابع
 ۱5۳اضق .ردراو یسلکسا جوا هلی راما یلرادناچو

 «ییکید هغرب ةجلبا ؛بولوا بڪرم ند هير
 تازوفو اسیلک ؛دغرب یاو .دنمزاآ «لزادآ |

 171 ۰۸۸ اضق لاها .ردعماج ییهیحا ۷ هی رلمسا

 كی یدب زکلای كرلنوب «بولوا ترابع ندسوقن "
 E ی ۳ EA یروسک

 ES ا رمزا

 و ف فرو فذ ی

 هک « ردرهن كچوک رب عبا ا رب ندا ا
 «قرهقآ یغوط هونح «هلناعب ندنغاط یبریمد |

 ۔ ولیک ۲۵ ارو ندکدک ندنناب كنسهبصق هغرب
 رقاب روکذم « هرکص ندک دا عطق هفاسم كل هزبم

 . رد (081018) سویتک یم دق مسا .رولوا بصنم هنیاچ

Roy. de Pergame ۳ 

 ا ۱ قلود و

 سیسأت ندنفرط ( رليف ) هدنخ را ۲۸۳ دالیملا لبق

 كنايدیلوایسیم ادا «بول وا تلود كج وکر ب شل وا

 ترابع ندناخ وراصو یسه رق ىع ندنسهحرا ررب

 یرادکح هبروتسا هل درا كد رایلامور هده نکا
 هبهرقنآو هیهانوک «هبا طبض رارب ضعب ندسخ وطن

 هیرلتورت ترنک یرارادمکح .یدیشما مسوت یرعوط
 - لبق .ردرلشلوب تربش هل را هاج قراعمو مولع
 یرادکح كنریغص تلود وب هدن را ۱۳۲ دالیلآ

 هلکشا كرت بت هدنناذو (لاآ) یجح وا

 ( سوقپ وتسرآ ( ندا تئارو یاعدا هنس ج وا ران و

 لهجو وب ۰ ردرلشا طبض یتکلع هه راسلا دعب هلا
 رادکح ید «بوروس هنس ۱۵ 6 یلود ههر

 رک ذ ریذ هحورب ربارب هایرلسول> مرا هک ردشک
 رونل وا

۱۳۸۰ 

 یسهب-صق سوغرب ,ردراو رلیوق نيماو |
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 دالیلا لبق ۲۳ ( هلیتفص یلاو) رتلیف
 « ۲۳ ( هلیتفص رادمک ) نموا یجنرب
 )۵ " لات ۲ یچنرب
 »« 4۸ نموا یچنکیا
 » 10۷ ( فلدالیف) لاتآ یعتکیا

 CNY ( روتیمولیف) لاتا یعنچوا
 ۱۲۹ لال ۴ و وتسرا

 نادوس ( Bergou ) وک رب دونخاپ وغر

 هدنب ع كلی «هدنلامش كادو هدیطسو ۰

 .اها «بولوا هطح رب هدنسیقرش لامش كنلوک داچو

 ؛— . ردلوهجج ناهه یلاوحا هلیسح یتشحو كنسل

 كنغامرا ( رن )و هدنتهج ییونح بغ كنادوس

 .ردراو هطخ رب هلم »ا و ید هدنراسپ لحاس

 هک «ردهلیبق كوي ۳ بوسام ۱ هطاوغرب

 نرق یجنکیا ؛بولوا نک اس هدنلحاوس یصقا برغم
 یاعدا ( یی رط بص وبا ) ندراسور هدنلئلاوا یرعه

 یارحا یزید صفا ( اسهال نالوا یار هل وب

 ندندافحاو طاصلغوا كنویو ؛شمالشاب هکعا مکع
 توب هاک «هدلاح یرلقدلوانالسص (رهاظ ید یراضعب

 سا وعد كلي ۰ هاکو تناهکو

 قوح كب نوحا كمریدتبا لوبق هلتفص وب یر

 وب .یدرلشقا برخ دالب قوچ كبو «لتق سوفن
 «هرکصندکدتبا تعوکح یارجا تقو قوچ رب هلهجو

 ده وق و فا تصرف لد رر ماوقا

 «بواوا موادم هدکجا

 یربز ینب و نیطبارم هدنطساوا یره نرف یجشب

 یتیرلتکلع «بولوا مزمنمو بولغم ندنفرط نیرضیب و
 . یدرلشلوا روب هفجاق هریک یا رحم «هلک رب

 تعح ارم هتسهدام ورا | ۱ ی

 [ ۰ روي 1 :

 .مور قرش ( زاغ دزایز
E. 0 ۱ 01 ا  

 هبصق رب هدنحا كرفر وکر نالوا یمانمه مقا و هدنسبب

 لاش هزبمولیک ۲۵۰ كنداعتسرد «بولوا هلکساو

 هدس غب ونج هزم وایک ۱۳۰ كنهنراو و هدنسیع

 . ردراو« یواض لیخو یسلاها ۶ ۰

 نايل چاق رب هدنس هی ونج تهج كنبزفروک سوغرب

 قہش مولا

 كنغر ندقاڪس

 ۰ ردعقاو

 كنهروک ذم تالیا یغاینس سوغرب « بولوا یزکم
 وز وس «سودا «سوغر و ترابع ندنشف مش مسق

 , ررىسقىم هدب اضف ۵ هاب رلعم هب ر وسیع ءیویخا «یلو |

۸۱ 



 ف ر ب

 رب نانلوب اتشذا تسدرد كنطخ یو ربمد لیا مور

atشوضر  Eته اتو  
 | . رد زسهپبش یکحهدنا تیها بسک

 ند (سوغریپ) نالوا كند قد باو «جرو
 . ردف رک

 هدییات و ناسل یمس

 كنغاڪس ا (زاغروب ید رب از و)

 و اس عاد سوغر

 ه دن سیل امش قرش هزه واک ۱۸ كن هبناطاس ةع

 7 قرهلوا هد رحشآ ردق تواس عراب ند رح لحاسو

 .ردعفاو هدن رانک كياجت كحوک

 3 Ca ES LS) تعحايم هنسهدام « نوع ره ۱»] ۰
 0 روي ا

 هدنتلایا هن ولسراب كنا ايسا ( ۵۲۵۵ ) ۰
 ۳ 7 وا هع

 و دز] امس هژنم وایک ۸ ۰ كي هب ولس رابو ۰

 .ردراو یسلاها »۰۰ «بول وا هبصق رب

 شو هددلایا ناردنزام كتارا 1
 O OTE e ۱ شورفر
 هدنن رو یس و: لح ےس ك ورخ ۰

 ردق هزمولیک 2۰ كن( یراس) «بولوا هبصق رب

 هدنسیلاش قرش ردقوا هنب ل(لما)و هدنسیلاش برغ

 یارسناو راک ۱ ۳ «یسلاها ردق ۱ ۰ ۰:۰ le .ردعفا و

 . ردراو یتراح كاشیا لیخو

 «بولوا ندنسا رس نرخ ۱ قر ۲ : تم تان ایست هم
 ترم یسراف ۰ ردشهاتسا هد هلاکتن

 ۰ ردن دن راعشا لح تب وش .رد راو ییاود

 قوم رس ین سبز تجار ورد ری کیمن

 یرادنب تسروم “هدد نم هنیس یاضف

 هدنسهیحات ( اعقب ) هد راوح ا ۱ ا

 رود لئاوا هک « یدنا هو رب کا

 مکح هدبلح « بولوا هاکراش و رومعم لیخ هدمالسا

 كنالع ریهاشم قوح رو كنادج لآ نالوا شمروس

 .ردشش وب طقم

( Berkovitza ( 
 !| هچفوقرب

 نالوا تبصخم هب هن وط و ه دنس رش بونح هزم ولیک

 كيا:س راغلب

 ۱۱۰ كنیدو هدنمس ییغ لام

 .ردراو یبیل اها Neye بول وا هبصق

 هد سوم 9 دلا فرس رهاظ كلم ) م

 كنه هنک ارح ۱ یوم | قوقرب

 ی نالوا ندکارا كلام لصا نف «بولوا یسیحرب

 ۱ ق ر ب ۱۳۸۹۳

 . یییدلوا یبانا كکب یباح اص كلم یریخا كووالف

  هدنح را ۷۸۵ هلیسح یتسرغص كپلاراشم «هدلاح

 ۰ یدیششوا داعقا هجرت بحاص هنن رب هللا اما یافنا

 ارما  هرکص ندکدروس تموکح كدهن را ۱

 اص كلف « كرەدىا ین هک کو سحو ذخا یسیدنک

 زکس «هددتسرلشعا هداعا هشوروم تخ یب یباح

 هب رهاق رولت روق ندنسافنمو سبع هرکصندیآ قم
 ۱۰ ید هعفد و و «طیض ینتح ردو هش «هن د وع

 ٩۰ هدنح رات ۸۰۱ یرکص ندکدروس تعوکح هنس

 هدنن مصقلا نیب هدهرهاق . ردشقعا تافو هدنشاب

 .ردشقا ان هسردم رب كوپ هيما ( هبرهاظ ةسردم )

 . ردشل وا قلخ ح رف تاداعسلا وا رص ان كلم ىلغوا

 ندنسهیلاش لحاوس كنسهعطق اش 7
 هاب | 4ب صم هطح «بولوا هطخ ك ويب ر ۰

 دبی لامش .ردعقاو ی یرف ةروک تر

 : راد دنلکننش جو را شعازوا هنا رد یرع وط

 -اوس «بوا وا فورعم و یسا (قیات رک ) هدم دق نامز

 .یدیشفل وا ناکسا ندنفرط ی رارح اهم نا و صعب لح

 AS «ق هن الو برع سلبارط هاک مولا

 هرادا هدننروص تالو رب هک را هد اضعیو قلفرصتم

 ىدا هل( یراق ال نالوا یکم «بوتلوا
ENEهلن یاب شر  

 عقاو هدیقرش لوط ۲
 اوس كندقر كدهننورپ (سی ۱ ترا یک دیدودخ
 ونح تکلع «تبولوا هدناوتط راول ۸۸ ۰ .یلیح

 ابو رو «هدهسیا عساو لیخ یرغوط هریک یارعت

 نالوا بیرق هلحاوس هابرااحاس یرارب نارج لباق
 ضم زکلایو ؛ردلوح یرافرط جا «بولوا یرارب
 .رونلوا فداصت هرلحاو ضعب یک (هلجوا) هدنرابع

 هدن زفر وک ال رر

 مص نده لمةز

 هنګا لریکد هدننروص هربزج هبش ايو جرب رب عساو

 «بولوا لعرب قلغاطو عض سم یم نالوا شازوا

 ادر ی تا لاا یوو هلخاوتس كرلغاط وب
  لئام عطس یراکتا نالوا رظا هفرط جا «هدهسا

 رب ندرلغاط و .رویازوا یرغوط هلوح هدننروص

 یراجهشا عونتم فرط ره «هلفقآ رلیاچو رءهرد قوج
 هلرلنامروا یواح یرللاچ نیرم هلرکهج عاوناو
 الصا «بولوا روتسم هلراریاپو رلاعرم لزوک تياغو
 هاب رار لزوک لا تكیایلاتاو یتیم بک 1 یاشرفآ

 نامز رد هد للاخ رب كج هلی هشی رک هتشاسم یاعدا
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 كب هدلحاوس كرکو هدن رلکتا كرلغاط وب كرک هدعدق

 ۔اھا «بونلوب راهبصقو ربش هاکتراحو روعه قو
 .دیعیبط من وب «ندنفیدلوا شفلوب لتیعج و لترنک ی ر

 زا كب یسیلاها مویلا «نکیا رونلوا هدافتسا لیخ ق

 دم هنلوا هدافتسا قم «بولوا یودب یرنک او
 داوي لک 1 فسأتلا عه 3

 ند ردیصقو ربش نالوا شفلو هدنلحاوس كنهقرب

 رلنوب .بوسلوا دوبش مویلا یرهبارخ كنیرنک
 «(هب ونیسررآ هل رکید مان و) هریش وت «هکین رب یرلک وی كا

 د وخای) نربکو اینولوبآ «(سییانوطپ هلرکیدمانو) هقرپ
 هنسهطح هقرب ییالوط ندرپششد وب . .رد(عدقناوریق 3

 هک یدرارید یخد (نیلباطنب) دوسحای (سیلوپادن) |
 هدعدق نامز هنب .ردکعد « ریش شب » هدیا و نا

 یسیعنشب ك رارېش روکذم ید یمسا (قییانربک ) نلیریو _
 كن ریش (ےدق ناوربق ینعی) نریک نالوا کوب كاو"

 بلک هنسا هقرب .ردم ارب شلوا لصاح هلتسن هنمسا
 ذوخأم ندا كنج وا ند همش شب روکذم دما

 (سالوطپ) هدننامز هسلاطب روکذم بش بو

 «قیرهلوا یم هلی دق مسا هنب هدعبو ؟ شفلوا هیع
 ندنفرط رابع «هلغلوا یزکرم كن هطخ هدمالسا رود
 هدلاح ید .ردشلربو یمدا (هقرب) هدطخ وب

 هدنرزوا یرلهارخ (هکیر) یکساو نالوا یک

 (هن ردر نکلا نایاش هرکذ هقشب ندیزاغس نانلوب
 ۰ ردیس هیص9

 يسهلج «بولوا بکرم ندرب ریو برع یسیلاسها .
 هبرافم «ریغاوا یاره .رردیکت ها نرع ناسل

 بول وامسقنم هلیبق ترد هچلشاپ هی راما نیطبارمو ۰
 «نووق هلکرخ «هودو ؛راردنپشن ریح یرنکا

 یرلناویح یلیخ ترابع ندنرلیروس ریفیصو یھچ
 .زدراو» .وا ندنرلتاجارخا هجیلساب خاب هداسو یغاپب

 امرخ «لاب «غاب لیوا هبرآ هجلشاب یرلتشیعم پول
 «دنیل دلم نوه «لاق رو كن هقرب . رد رابع ندد وسو 1

 . رد وبقم كيو قوح ید ی رله ويە یک ران «دوتتز

 .ردمالغاص كنو لدتعم یساوه

 نوکسم هللا هربرب ماوقا یرب ندیکسا هطخ وب
 بولوا 1

 رب هدرالګ ض#) 1

۱ 

۱۳۸۹۳ 

 أ بیر هلحاوس و هدلحا وس ید رایان و

 ۱  رهبصذو ریش لزوک ۾ قاط ریو «شعتلرب

 ۱ سے د هقرب هرکص " لد ر 7۳ 6 أ . رلیدا شا نیس

 هدف راعم و مولع هد رص وا بوک هنیلا كنس هسلاطب ۰

 ك ر ب

 الف ريه اتما ر «هلغلوا لصاح تايقر لیخ ید

 هنیلا 4 رلیلامو ر هدعب .ردشفل وب یسأر طقسم كنهفس
 یرهف عفان نب هبقع هدنس ره ی رات ۲۱ تیاب بوک

 «ثبلغا یب «كنولوط ینب رخ وم «یرنوا عتق هدب

 سنون قلءرا رب a هنيلا رای ویا «كرليمطاف
 سلیارط تیادمر مر ا

 ربارب هل سلبارط «بوسل وا عبا هذغاجوا برغ
 .ردشفل ۲ هبهینافم هرادا تح هیغوط ندیغ وط

 وص یعاجنس رب كنتبالو برع سلبارط هلیمان یزاغنب
 «نکیا هدقفلوا هرادا هدنر

 قلفرمصتم رب لقتسم اربخاو ؛شل وا رابتعا تیالورب

 [.تعحارم ید هتسهدام « یزاغنب »| . ردشع وق هنلاح

 دح ربآ لوا هنس چاق رب

 سه كن هطح نایبلا الا نالوا یانبه ۰
 e ۳ ب 4۵

 لئاوا ۵ «یدیا رهش رب شفلوب یز
 یجلآ بول وا هاکدراحو روش كب هدف السا رود

 دالیم ربش و .ردشلوا بارخ هرکص ند ره نرق

 (عدق ناو رمق ییع) نرک لوا ATT نداسیع

 ۱۱۰ كرېش ویو ندنف رط یررحاهم ضعب كنب ریش
 ه دعب «قرەنلوا سيس اٿ و دخ هسا وح بی هزبم ولیک

 هترزش (سیالوتطی) یا کو هاو هلال
 .هطخ هرکص ندهیالسا تاحوتف «هدهس دیش | لاقتنا

 رک د . یدیشع رآ یبها «قر هال وا دانا یزکرم ك

 هده و وا رب طاع هل رغاط

 .رددوحوم یرویوقو یرلهبارخ ضعب مولا .یدیا
 دنعم رب نانلو یرلشاط یلکن ر فلت

 بک هل رلیسا رکید هلکعا هدافأ یس

 ینیرلع"ا كعضاوم قوچ ر هد رعلا ةريزج

 عقاو هددفاسم زآ رب ند

 قدهلوا

 . رودا کھ

 ۱ قر

 ندا

 یا ندنسا رعش لناعع کشا هلم” او

 یرکیدو یلل وب اتسا یر بول و تاذ

 و : ردندب رامشا هاج تب تب وش

 قرشو ېبرغ هدنچا مد رب
 قرب ېک مردلپ ردیا ریس

(Bereh) ۱ 1كن (هتبس) كاتس رام  

 ام رام تب وا وا ندننالابا ی هدنس ه وا 1 آب

 ایا راوکد واو نلپمز «راعاس حج وغوا «شو

 یسیلاها ردق ۱۰۰۰۰۰ .ردعقاو هدنسهرآ یرل#۵ |

 . ردب رپش )زر اقنوم) ی درک يه بول وا



 دل رب

) aie de 'Abondance) 1 یوق ا 

 ندا ر یهدنالز کد 2

 رب كوي هدنلحاس قرش لامش فلام ندهطآ ییا

 .رد واح ییهربغص ریازح قاط رب «بولوا زفروک

 .اضقو قاعنس هدکی كننیالو هی وق ۱ کو
 رک هل بش هدکی و مپ ِ

 الا ندن رل هبعش لا اف وب قردل وا هدنسفرش بونح

 یهدنراوح «بولواه رق رپ عقاو هدنکنا لاش تغاط

 هدنلم ندعم هلا هبرق .ردروپشم هلیئدعم نوش روق

 اسلک ۱ .هسردم ۲ «عماج ه یاها ردد ۰

 ۔ر وکذم ندعم .ردراو یتکم ںایتسرخ ۱و مالسا ۲

 رک دو و ۲ یوتسپ هدلاج یی دش ند

 . رولیراقیح نوش
 هارد راو هب رق كوي ر هما وب ید

(Berks, Berkshir) ربشق رب e 

  4ی و ت نلکا 0 0
 (تلیو)و یروس «دروفسف وا «ماهغنیکو ب بول وا

 ۱۸ ۳۷ یسرعطس من ای . ردعقا و ااا یرلتلابا

 .ردراو یسیلاها ۱۹۰ ۶۷۵ «بولوا هزم ولیک عبرم

Beregh - ۹2۵52 ( | ) كناتس رام 
 N ساسکر
 < بواو صو 9 هد لاا ( كرب ) ۰

 هدن راو هلا وو هدنلیا مور جرحوک

 .ردراو یسلاها ۰

 ریهاشم تكي هدنالرپا 0 ۱ و

 هدنخح را ۱۱۸۶ بولوا ندنسالع ی.

 .ردشغاتافو هد ۱۷۵۳۲ و «شغوط هد ( نیرکلیک )

 یراعشا ضع و یر ا لی ر قلعتم هبهذمو هفسلف

 . ردراو

 (سیفلد رول ) « هدحوروت ( ( Bergen ) 1 نکرد

 «بولوا رهن ۸ ی کرم لب: 3اا

 كن ( ایاینسیرف )

 هردعقاو هدنګا لزفروک نوزوا رب نلنید (غاو)و

 « یتکم هیر «یناماکعسا «یسیلاها ۰

 قلاب كاشبا كو یرلهاکتسد صوصحم هنساشنا

  Aنسب لامش هزیم ولک ۵

 ع لح دم 3 هدهسا مالغاص ییاهن . ردراو یراح

 .ردراو یسیلاها ۲ ۷ AS كاا نک رب . ردیله رط

(Brecknocke)) « .(لاغ)تن هزملکننا  
 ك ۳ 1 ۰ ۱ 4 ۰ بیا

 ب رش (فرود ره) و هدنس هطح /

 « بولوا هبصق رب هدنسبسغ بونج هزنمولیک ۰

 هل رب ۱۳۸

 عب رم ۲ یسهیعطس حاسم كنتلایا قونکرب بس

 . زدیشک 4 3 ۱ یسیلاها و هرنمولیک

 هدنلئاوا یدالیم نرق یعلب رک
 شا روهظ هے ساعدا نک

 هم د راپ كن ( ایبقع ) نالوا قیفد هک ءردبدووب 7

 هدنګرات ۱۳۲ «بودیا ببر نایصع یشراقهرلیلامور

 شا برض رده شما یدنکبو طض ید یسدق

  هنایط یشراق هرکسع نانلوا قوس ندامور هدهسیا

 بلس 2 قیف رو « لق هد رات ۱۳۵ «بویم

 . یدیشفل وا

 . اعع یالع رسهاشم ( یدنفا دج

 هدشرا ۸ ۳1 یوکر
 كسردم رب هدم" ا لع ریپ هدنس هبصق یرسسکیلا

 مولع یداب» لیصحم هدار وا و ؛ شبا دلوت ندنبلص

 ۱ هقلح درء یالع «ك رهلک هتداعس رد یرکص ندک دشا

 هلس ردن هدس رادم ضعب هدعب و «تس وادم هشت زر

 میش ندننماشم یاریپ قیرط «ربارب هلکا لاغتسشا
 هیاوقنو دهز قیرطو «باسشا هییامرق نجرلا دبع

 «بول وا یر ماسق هدهب ردا ه دود .یدیشغا كولس

 ینلیم یی دل وا شلآ ندتمسق لوصحم «هركص ندنلاصفا

 تدوع هروک ذم رش «نوحا مسه و هداعا هناا

 تا عاطقنا نداید روما نوتس دعراهفو ؛شعا

 سپ ردت هن رزوا یبا ربا لنعس ¢ هدهسا ا

 اال وم ها 0 اش دات هحاوخ ًاقاعتم راو ندظعوو

 (E عقاو هدنشالو نیدآ ندنف رط یدنفا هللا ءاطء

 نیی#ت هتک دم كتهسردم نانلوا ا ہ دنس هبصق

 هداروا دعب ایف و «تع نع هبهروکذم ۾ هبصق «قرهنلوا

 هیت سن ( یلیکرب ) دوخاب ( یوکرب) «هلکعا تماقا

 هلفیل اتو سیردنو ظعو ینیرع . ردشلوا بای ریش

 اوره یتیرکف هدنقح یوقنو دهزو تناید «بوریک

 هبیرلپا هدایز زآ رب هدا ویو ,نفیکح ندکقا نایب
 7 یدا ردنا مارثلا بصعت ر هداعلاقوف «بودیک

 یشراق هتادابعو هینند لاعفا یکے رکن ارق تئارق یتح
 اعم «ك رهدیآ ما رتلا یتفیدا وا مار

 تاث>ابم قوح كب یربرح و یهافش هللا الع نیرص

 یسهبلغ ار و

 كتو ا «ندنک-هدا جاشا ینالطب ثفاقوا

 یرارومتم لا .بولوا ییافیلات ,یلیخ ۰ یدیشعا

 تك دنا ترا

 . یدیشعشت رک هب هیلع و هیعرش



 « ءایحالارو » «« ؛الصلا لدعم » <« هدم تق تیرا 1

 « لماوع» و « راهظا » هدون 4 رر 1

 « باح رش » و ینتم ییا لوادتمو روهشم هل رانا ونع و

 هدفرص «یرش هیفاکرب هلبناونع « ءاک دالا راک و

 «یسهلاسررب هددیوج لع ءیرش رب هدوصقو ینتم رب
 یراربلماش ییحابم قلعتم هیدیلاع مولع هدنزرط یلاما

 « مهاردلاو لوقنملا زاوج مدع ىف مراصلا فیسلا» و "

 . ردیانک یناونع

 یک ر یسهب رب «بودنا تاف و ندن وعاط «هدلاح یتیدلوا

 ها شنا ۵۳ عين را

 بس ردعقاو هدن رز زوا كنه 7 هدنح راخ یسهبص#

 -اشم لرصع لوا ید یدنفا دجا دنا ءاطع یوکرب

 دوس قوح كب 0-21 وا یسهحاوخ ال رلتمطح

 یسهدساح هللا یدنفا د وعسلا واو شمارو رابتعاو

 ریست و یناقیلعت ضعب + « هباده» . ردشل و عوقفو

 یسهب مشتمیط .ردراویسهاسر کیارب قا
 .ردشعا ثاف و هدنداعس رد هدنخح رات

 «بونل ونواخ ج وا ندا اڪ هلعما وب یا

 هکرب 3 هي شخلا هکر ی هبلعد تش هک رب ۰ ِ

 . رردفو رعم 3 راسي تشا
 هدرصم ( لیلا تسلا ناطلسلا ما ) هکر

I RPT : 

 «بولوایسهدلاو كنابعش فرشا كلم نالوا یسیجتکا
 هداعلاقوف و هابذرش و م ۱ ی هدنتنطاس نامز تنلغوا ۲

 اب . ردشلو ترهش هلناریخ و هبدیدو تاراد

 سیسأتیخدهسردم كویرب هدهرهاق ليما (ناطاسلا ما
 ةسردم بودا تافو د زا ۷۷۶ 6

 .ردشفل وا نفد هدنراوح هروکذم

 رکید ندنفیدل وا كعد «لوک» ہد رع ۱ یک

 یزد را «یزهوا تک رم هرات ضعب و
 كا . ردشلوا طع هرارپ ضعب ن نابلوا لوکو «رلوک

 .روالوا رکذ هدریز یرارومش "
 هدنلاصتا كش هفروا | هارا هکر

oR E: 43 
 كل وک و یراوص (نجرلالیلخ)و (اعل ز نیع) بولوا

 ك یسه رطنم و طاح هل راحشا قارطا . رولکود هنا :

 یلاها بونلو قیلاب قو- .. ردفیطل
 دیص ندنفرط هک < ندنفیدنلوا دع كرابم هدندنع

 ۰ رویه وا

 خت ك ةا

 كار ۱۳۸۵

 هدنحراخ كنه رهاق 0 الا ةكر

 هدنسقرش لامش هزم ولیک ۱ و 0

 هدنرلنامز هي وبا كولمو نویطاف «بولوا لعرب ح رفم
 کوب . یدیا یواح ینیراکش وکو درفص ك را دکح

 .یدرارید ید ( بلا هک رب )

 هدنبونح تكطاطسف هدرصه ۱ شبا ةکر

 ر هاکته زن هدن وان تک كلو

 كني سح و نسح ماما ترضح هلتفو « بول وا لح

 . یدیشفلوا فقو هنیدالوا

 رب نوهءدلوط

 .ردراو ردیاب اطر فورعم

 ۳ ناخ هکر
MII 19 و ات ی رج  

 القا 2 رارب هلیعب او و گی . یدیا اج مرفو

 دانا تڪيا و a هد اراک اغلو و «بودا لوبو

 2 السا یالع ندف رطره هر هبصق ماد (یارس)ییدشا

 ندنتسوا یزز ام تنم وظ هدن را زر ۳
 ؛ شک ردق هش روس هينيطنط سف بوک هب یا مور

 ا ( شح ) ۳۹ «بولیئد هک

 . یدیشعا

 بوایروق ندنسح تك _غول ویلا لام هدد رص واو

 یقوعلس نیدلا رع نالوا شنوا قفوم هرارف هسونا

 یدنکو «نییعن لاو هب هطح رب ندنکلاع ءقرهلا ربارب

 .یدیشعا وز هنسدنک یی رق

 دم تن دم ها هم کم کم 0

 < بت ولو لح ر هدنسهر 3 ی 0 u اخ ةکر

 .ردراو یرا زاب و یر هچگ اب امرخ

E کر 

 یک هلم ساو ید هلحم یک هدنف

 رد

 ۔ وا لوکرب هدنلاصتا كل رهاق ۱ لشلا ةكر

 هلرلیلاب یلحاوس هلیتفو « بول
 «نوراقهک رب EN یعوع هاکتهزبرب 9 نریم

 1 رلیدا هدرمص» ید هب رصاتلا هکر لاو ط ومرق هکر ب

 شعهدوا هدنفاعس رم زا كن ال و نردآ ۱ گر

RELهیصق رب یدک هیح اد مب  

 هدنسقرش لاش ردق هزیمولک ۸ كشهدوا «بولوا

 هبصق ر رو ندیکسا . ردعقاو هدنرانک یاچ ربو

 راسو یسهسردمو فیرش عماج جاق رب «بولوا

A AE AES 
 یدنفا دم یوکر رومشم یحاص « هدم تش رط »

 رو :ردشخآ كاسردم هددیصذ و تدم لوط ید ۱



 لرد ب

 نردآ ندارواو هشمهدوا . ردهدنح راخ كن هبص یش 4

 کر TT ردط ول رم هل | هس وش رپ هنطح لو رد

 يق یسیضارا «بولوا ترابع نده رق ۵ یسهیحات

 . رد رادلوصحم و تبن» كب «قرەلوا ءووا امو قلغاط

 كولم نروس تعوکح هدیا را ۳ 2

 رار
 «بولوا یس درد كن هیفوچلس و

 4۸ ۰. ردیورو كنالسرآ بلاو لقوا كهاشکلم

 INES هنرزوا ینافو كنردب «هدنګ رات

 ندقدشاعوا هل رردارب ترم لبحر «بودا سولح

 - روکو ناجب رذآ «هرب زح «قایع هی روس یه رکص

 یردارب رکید یتہج ناسارخ «لدم یردارب ناتسج

 یوا تست تلا قاب و

 ندک دروس ا E Ta A یدرلاشخا رص

 ینیدلوا هدنسثای ۲۰ «نکیا هدکقک هدادغب .مرکص
 .ردشعا تافو هدلو «هدلاح

 بواغم یی «هد هسا دیشم ردن وک E هب هیکاطن آ

 . یدیشلوا

 | لیکی
 | نیکر

 بحوم قالخا بیذمو عفان تیاغ ینیدزاب نوسجنا

 دناع هماوعو هرایلیوک .ردشلو تد هل رر ا لزوک

 نوت .ردشمزاب ید راهلاسر توقومو رلباتک ضعب

 . رد هم دلوق لات رب لیسویداس تاق هدنرا آ

 هد ۱۷۹۱ «بوغوط هد (نارآوغنال ) هد ۶۹

 هرزوا ار

 یشراق ا لها

EE NL «¢ 9 » |تعح 2  

 [ ۰ هلرویپ
 ۶ روش كنهسنارف (۵۳0۵1ظ)

 رلغح وح هجا اب «بواوا ندر

 هر ر

 هرزوا دلج ۰ ا اک .ردشما تافو هدسراب

 .ردشملوا شو عبط

AE ۱ ۳بیرق هر لحاس هدالفس  
 هظامد یابد ورا یرب تای وا +

 شینک نالوا عقاو هدنسهرآ لوق ییا نالوا یبتنم

 .اسمو هرم واک ۱۷۰ یم راد طیحم ؛بولوا لزکرب
 كن یل رد . ردهزنم ولرک عب رم ۷۰.۰ یسهیعطس هح

 ینیدل وا شاریآ هلبا لید رب هجا ندزیکد «بولوا زآ
 ند ند زاغ وب رب فورعم 4ما ( یتین,س ) هدا

 یرالودج قوح رب كلب .روبدبا طالتخا هلی وص رکد

 تهح ی ۳۱۱ ید دن مل كل وک وا یوسف هل وک وب

 كيدبصق رب نالوا شفلو EY كلی و هدنسهبع

 لحاس یخد ییدق مسا ؛یک یتیدلوا ذوخأم ندنمسا

۱۳۸۹۹ 

 ودام ندنسا كنهیصق رب نالوا شفلو هدن سبیونج

AT Ae EL TD E 
NOEL 

 اب

 هدنلخابس كلن 4ء” ا و TT e یدا (ون و) قرهل وا

 وم یخ هلي

 ا شفل وب یر E لر ارع ضع «بولوا

 .ردارخ مویلا

 نوتبو كنغللارق هیسورپ (01110) | < ۱

 فو هبصق نال وا ش در وب هدنن رو كلوک و

 (هبلا)لو هدنس هطجخ (غ رویدنار) «بول وا رهش كل ویب

 ه دنیا (هریسا) نایک و د هنن رم (لواه) عبا هنغامرا

 0۲ ۳۰۱۶ 8 وا هدنرزوا كياچ كحوک رب

 قمطلابو هدیقرش لوط ۱۱ ۳ ۳۰۰ هلا یلامش ضع
 .ردعقاو هدشونح هزمولیک ۱ ۱۵ كناحاس یریکد

 یعاشرا هزم 4۰ ندرح یاذح كنهووآ یییدنلو

 لک د هلیتهج قدوا تنا کلا ءنار . ردراو

 « کل زوک كنب راهرب سو قاقوسو هينا «دایتماسح

 و
 رب كنابنالآ نوت

 .رد راو یسلاها

 ۱۳۲ O یر نی

 بک م ندراراوج هلبا ریش سفن
 « ر دیک ع ند هل ۱۳ ریز هحورپ رېش سفن «بول وا

 وب هبصق ررب هک را هلیتقو یرل-ضعب كرانوب هک

 تلآا ۱ :راروئلوا داي هلیمات هیصق مویلا «ندن رلقدنل

 ینعب) ا یکسا یتعب) نلوک تلآ e EEE یسا

 دی رف ٤ «(دیول وق یکی ینعی) نلوک یا ۳ «(هیولوق

 داتس مشیردیرف ۵ ((یسهطآ قیرد رف ینی) ردرو میر

 ییعی) داتس شن ورود ا «(یسهبصق قیرد رف یمب)

 «(هبصق یی ییعی) دانس یا دوخای (یسهبصق هب ور ود

 دیص موی وک قیرد رف ییج) فا ملا هلیو ځردیرف ۷

 ٩ «(یسهبصق هربیول ینعی) داتس نزییول ۸ «(یس
 رالارنسا ۱۱ «داتس خوک ۱۰ ؛دانسروو ریادناپسا

 راشرور هل رکید ماو دنالنوو ۱۲ هدانسروو

 قیردرف یتعی) داتسروو جمیردیرف ۱۳ «داتسروو
 -ارتس می ردب رف) یغافوس كوب كاو لروک كا(

 ۱ ۱ ار لو زمول 6 تولوا (ه

 (ند راغزنپ) «یرلنادیم غیسپیلو (هلیو هللا « یعافوس

 قیرد رف یجنگیا «یسوبق (غروبدنار) ۰(یسهسچگاب
 ۱۱ یراویه  (رایش)و (انوغ) ناش هلا
 رک امت لروطاربغا یسهینیا لزوک كا ۰ رداشام
 ترد جواو هنا رض ءیسورتاپ ار وا «یسمریاد ها

 «هدادعا ۱۰ كرېش .رد هراسو رالتواضمپ هلبا اسیاک

 دههج ره لصالاو هي رک كن هبرمخ و هيلع تا



 بی

 «یرلبتکم هیادتا زواج ی ۲۰۰و هدر ۲ 3

 نونفو هیهسیقن عیانص فنوتف ینوتفلا راد ر وشم
 «یرلاسیمداقآ یریآ یریآ قلعتم هب هی راسمو هیکیناض
 یببط عرا «یرادیاع تیعج ہد ےک 8

 «یسهلاخ دصر «ی»هزوم «یرلهناخ هنو مدو ۱

 «بولوا یرلیا كي یبانص .ردراو یم هاك لا

 كیا «تیرش همریص «هلتناد نارسروپ «هخوچ
 «تعاس لا ېب تاب رن نک وا هتک 8
 یازجا موم «تاوداو تالآ عاونا ندعو و كلح

 یرهش راف د دوعتم صوصحم هنلاعا او هبارآ هو

 رد ددعتم «بولوا كاشیا كب نران .رد راو و

 یربشنلرب .ردهدنمکح یطاقنو عاقجا ةطقن كتب رالوپ
 بانه را ۱۱۲ هدنناور رب «بولوا ریش ر کی"

 یوایغرام غروبدنارب بقلم هل یبقل « ییآ» هدنسید

 یجنکیا هدنشرات ۱۲۰۰ هدشاور رب رکیدو (تربلا)

 .دنارب هد۱4۹۵ «قرهنلواسپسأت ندنفرط (تربلا)
 وا ذاضا تموکع رقم ندنفرط یروارغرام غ رو ۲

 هدننامز مویوک قیردرف هد را ۱۵۰ و ؛شفل

 ماود هدکموپ یرب ندتفو وا «درهدنا تیبها تن

 هرب ندرب هدرانامز لوص و صوصخاییعو «شقا _
 هد۱۱۷ ۱۰ نایلایرتسوا هد ۷ . ردشلنا حسون بسک ۱

 وا طبس ندنفرط رازسنارق هد ۱۸۰۱و 8

 | کتب
 و وراف) و هدنس رع لا n نو 3

 . رد راذطآ

 اب
 | سذیامر

)Ber118165(هدیسالطآ طیم رع  

 یدنسس راق كنلحاس رکترو

 هنتسهدام ° « نام رەب «] ایامرب دوخا

 [ ۰ های روی تعجارم
 ه(دینمراب) ندنساکح دق نا وي
 .ردمسا نایر و ندنفرط رلبیع

 ۳4 هل روپ تعحایم دنسهدام « دینم راب » ]

en)دم رب) ینعی ۲  

 ,دنامش كا .(یایل كن ۱ نفاه رب 3
 هلکساو هبصقرپ هدننیب لحاس كنصنم یعامرا (رسو]

 هدنسبب لام هزند ولیک 6 ۰ كنم رپش (دمر) بول وا 0

 هبصقرب یی . ردعماج ییاها ۱۱۰۰۰ و عفاو
 ,ردشفلوا سیسأت هد ۱۸۳۰ پولوا

 مر ب ۱۳۸۷
 نیر رب هده سابع تفالخ لئاوا
 ی ندیا زارحا یترازو دنسم بقاعتم

 دلاخ نالوا یسیمر كرلنو بول وا یدج كرایکمرب
 هتاور بولوا لناسارخ یس لک . زدن رد كنیکم رب

 هلیمدخ هدکشنارب هدخلبو یسوج هدنلاح لئاوا هروک

 ؛شلوا فرم هلمالسا فرش هدعب «نکیا لوغشم
 تلود «بوریک هنتیعم یناسارخ سم وبا دلاخ یلغواو
 فلفل وب ندراندیا ته هدایز لا هنطاقسا كن هب وما

 ۔وا بصز هرازو دنسم سائ كنهيسابع تود

 ل

 کی
 شا هرادا امیاتتم و E یرازو ماقم كد هنعفالح

 هلی رلسا رفعجو لضف «یحم «دلاخ .بولوا هناع رب
 دنر ندصح» ترد

 لصا نع كمرب نب دلاخ نالوا یسیجنرب كرلنوب
 «قفل و ه دنتیعم ییاسارخ ۳ وا بول وا یلناسارخ

 شا رلتمدخ قوح ك س ا تاب ساق وو

 یادتا كنەيسابع تلود هکمارب)

 طساوا دیش را نو راه دا

 ترازو ندنفرط حافس ساہبعلا وا فلییسح قلوا

 كنهیسابع یافلخ و ¢ رب شغل وا بصن هندصنم ترادص و

 هل الا تس هدننام ز كل روصنم رفعح وا نالوا یسیعکیا

 ۱ .یدیشلوا رومأم

 رفعج وا كمرب ن دلاخ نب یحم نالوا یسیکیا
۰ 

 ناجا رذآ هدننایح كن ردب و هدنتفالح نامز كلر وصنم

 هن رازو دنس هدنتفالخ نامز كن دهم «بولوا یسیلاو

 .یدیشغ وا بصن دنکرلعم دیش را نورامه لغواو

 اشا دنرازو یاب «هدنکیدع هتفالخ دنسم دیشر

 هلاوح هنسدنک ید یتسهرادا لالا تب «كرەدنا

 ترازو دنسم یلکرلکح ندشبآ ىح هدعب .یدیشغا

 . ردشا لاقتنا هنیرلغوا

 دیش را نوراه ىح ن لضف نالوا یسجج وا

 هعفد یار دنن رزوآ یسافعتسا كنبرد و هدنتفالخ نامز

 شفلوا بصن هبرازو دنسم

 , كحوک روک

 ا دنسه هدم هد 4 تا

 هلکعا ر رشت و دیس دهع 2 رفعح یردارب

OEEیدیشفل واما دا هد هيل اع بصانم ضوب ید . 

 كديشرلا نورام یک نر رفعح نالوا یسیح درد

 «بونل و هدن رازو دنس تقو یلیخ هدنتفرلح نامز

 زودن وک هو «ندنکید وس هداعلاقوف یسیدنک دیشر

 ماعنا قوح ك «پواوا تربو م ربه اک



 مر ب
 لا درلیکمر «ندنفیدلوا لئات هنازایتماو تااسحاو

 كنب زا ردارب و ردو كتس دنک وا و یر وپشم

 اس و تورث یرلقدلوا كلامو رع یلهیدید یرلکدروس
 قح هنلوا نظ ندنلیبف لاصم تایاور کهدنقح نام

 نالوا هنیح اتم هلربه باراو الو | رعش بز

 ید تاربمو تاریخ یرلک دربتک هدوحوو یرلناسحا
 نو راه .یدیشم راو ههح رد قح هیملل وآ فی رعت هلق

 یدنک ندفرط رکیدو هبیهرب رفعج ندفرط رپ كدیشرلا
 یتبو ليم هلرسهدایز هبیدهم تن هسابع یسریشمه

 ك رلن وب «ندنغب دم هل ربا ندر 7 كنسيكبا بول وا

 هلا رفعح هل دصقم تعا ج هدب روضح هد یتسیکیا

 هدن رمل اوب «هد هس دیشم رب دا دقع حاکن ه دنن هسابف

 -زب تیام قح

 هنفالخ كتيعونعوب یرلماعوا هننضغ كدیشر كرایکم

 «هددسا یوم ید ییدلک یرلیا ندنعوقو کک

 بلاج لرادتفاو دوش یرلقدبازق كرلیکمرب برس لصا

 اهد شیاور ینیدل وا یسو یهحرد قحهل وا هشی دنا

 .ردیوق
 هد هح رد وا لرلیکمرب دیشرلا نورام دنا ره

 یرفعح هدنخم را ۱۸۷ «بویمهکح

 .یدیشعا ۳ ییعوفو هیح وز ٌةلماعم

 قیر رادتفاو ذوس

 یرارداربرکید هلا لصف یردار و ییایش یردبو «لتق

 تافو هدسحم ید رلنو «هلکعا سح ییاسوعو دم

 كنو هلا دم لغوا رکید كکمرب نب دلاخ .ردرلشعا

 كب هنارقفو ارعش كرلیکمرب .یدیشمالنقوط هنیدالوا

 «ندنغیدلوا شا قبس یرلناسحاو ماعنا قوح

 .دل وا هد هب قحهریدل وط رلنا وید خیادم یک هدن راقح

 ا رعد ید هدکلیوس هبم هدنقح یرلتاف و «یک ین

 كرلزوب دیشرا نوراه «ندن راقدشیقلاق هتقاسم اتداع

 یتسفلآ هزعا كنبرلمسا یتحو یکلیوس هرم هدنقح

 ضمب نرو او ارعش ندبس وو ؛شعا عنم جد

 .یدیشغلوا مادعا ید رلمدآ

)Bermude)كناياپسا هلعما وب  

 سیروت-آو نومل 4 وا هد هطح دومر,

 یجنکیا هدنس د اليم خرا 2 یی رپ «بولک لارق

 «هد هسا شغل وا سالحا هتک ةف ییقح كسن وفلآ

 یک N هس جوا

 . ردشعا

 -وکح كده را ٩٩۹۹ ندنګرات ٩۸۲ یسیجکیا

 تفارف بلا كر هبلا یوم

 نالوا عقاو هدننامز كروصن« ادتبا «بوروس تم

 مر ب ۱۳۸۹۸
 «هددسیا شهمهدنا تمواقم هنناجاهم مالا لها

 هد (رصالا ةعلق) قافتالاب هل رالارق هلاتشق و هراواب هدعب

 .یدیشلاج هبلغ

 كد هنحم را ۷ ندنح را ۷ یسیهج وا

 هراوان ندا طبض ینمسق رب ڭنکللام بوروس تموکح

 هدننافو ا 0 اوا هلیا هکناس یلارف
 ؛؟شفلوا لتق هدهراحم «بوشیقلاق هدادزبسا کدام

 .ردشملوا ضرقنم ینالارق نویل هلکنو و
)Ber 1 ]65(هدیسالطا طیحم رے  

Aلیت آو هدر اق لس اش هعغح الاغ ۱  
 وا رهطآ كج وک قاط رب هدنسیقرش لامش كنب راهطا

 AS O I (>o بول

 ED GENE EE ۶۱٩ و

 یراکج وی «بوسلوا هطآ ۱۵۰ ًایرقت .راردعقاو
 ۔صوس «رب وق د واد تنس E تنس «هد وهرب

 رددالسا غنول و تسش

 .ردیح ز یسهدایز ندنفصن كرلنوب «بولوا نوکسم
 . رد رازکم یسهبصق (نوتلیماه) یک هدنسهطا هد ومرپ

 یسیضا را كن رلضم «هدهسا قلموقو قلاب یس ا

 وصحم رکشو قوماب «هوهق «تورارآ «بولوا تنم

 ۔الغاص هدهسا قاصص كب یرلاوه .ردراو یراتال

 هد۱ ۲ ردطا و .ردقوح یرلد وط رفو هروب . رده

 قرهشلوا فثک ندنفرط (زد ومرپ ناوح نود)

 و قیر 4
 هد رګ رفس .ردشلریدنازق هبهرنلکنا ندنفرط (سم

 هدیرلم رج ضعب یتموکح رک ا . ردهدای ز یرلتم ها

 ردا قن هیاروا

 نکا هب د ردنکسا ندطاطسف هدرصم ۱ 4

 N ی روا یی

 .روبدیا رکذ یوج توف
(Brême) ۱ةرادا الف سا هدافبالآ  

 «بولوا یر درهش حوا زياح ییقح

 ۱۶۰ ك (عرویعاه) و هدنررزوا یعامربا (رسو)

 ۱۱۸ ۰۰۰ .ردعقاو هدنسبغ بونج هرتمولک ۱
 ءاسرپ ‹ قسهس ر و «یساسیلک كل وب 2 ن یسیلاها ۱

 قوما و لوب ا تیعج حجاقرب ¢ یسهزوه «یسهب

 ویو یرلهش رباف هاش < ندشمه هلن اج و سدم

 ا رارب هاب راراوج یرهش همرب سس

 رادام راد تیروهج و «بودپا لیکشت تبروهج
 راو نر

n bx 

 - هلی یاها ۱۲ ۰۰۰ یرقت



EE 

 ینللارق هرووناه یکسا نالوا ق دم هبدیس ورپ مو

 حب ره ۲ ۰ یسهیعطس هحاسم . ردطاحم هلیسیضا را

 (نفاه صر ) .ردنک ۸۰ بدم یسیلاها و هرم 9

 سلجر و نایعا سج ر . ردقمم کوب ید یمهلکسا

 ثادراو . ردق وح یس#ه راحت نافس . رد راو ینا وعبم

 همر س .ردهدنهدار قنارف نویلم ۱۵ قراصمو
 راو تموکح رب هداینالآ امدقم هلناونع ینل ھهق ود

 یکه دنفارطا بویلوا لماش ییرهش همرب یددسدیآ

 ید ترابع لند هطح 3

)S“ Bernard) — Eات رخ  
 و «بول وا ندب رازب مع كرلن

 تافو هد ۱۰۰۸ و «شغوط هداوواس هدنس دالیم څر

 نالو ۱ ay هل _ییسا کک ندنلابج بلآ .ردشعا

 ینابهر «بودا سیسأت زسانم ر هد رزوا كغاط

 یرلنالاق هدررافو لوبق یرلیلو ندیا بئاغ لو

 كنيم رفاناریزح .ردشقا فیظوت مایسهفیظوو سیل
 . روئوا ارجا سرو هد 8

 وم كنقیرط نابهر نانلوا رییعت (ندراترب) س
 هک ءردراو اهد درارب تنش ر ید نالوا یک

 وط هد (نودید هل شن وف) هدنم دالیم را ۱۰۹۱

 بیلص لها یعنکیا

 ۔قوف بصعت ,«بولوا مدآ وب ناریدنایوا یتسهراحم

 . ردشعا تاف و هد۱۱۳۲ «بوغ

 EE تسد رس ضه رکیدو هنالنآ هلییس> یعهداعلا ۱

 وه نوت ده عمو شه و هد هلداحم یشراق هنابهر

 كل وار بهار ندا فیلکت یا ماع لق یرلید
 .روب هدنس ۰ كس وتسغآ .ردشقا چ رج شرق ۱

 .رونلوا ارجا یسیط
 بولوا یلارق ایلاتبا )Bern24( د رار

 .ىدياینوروت كنالراش و لغو أ كنم
 هت (ناتک 1) هتبرپ یرد :ر الج جرات ۸۷۲

 یرکص ندننافو تاراش یدح .یدیشفلوا سالعا

 یدنک هنیرب «هلل ع 2ا (روبد يول) یسهجمع

 هب هب راح هلکن و ندنکیدنسا كعا بصن یلغوا

 لار ب ۱۳۸۹

 هد۱ ۱۷۷۵ «بوغوط هدهل ون رغ هد۱۱۷۱۰ هک «ردراو

 . ردشقار

 اهد یر رح زسنار ةرب هدنعسا (دراترب لراش) بس

 هد ۰ «بوغ وطهدنوسنازب هد ۱۸۰ 6 هک «ردراو

 . ردشم زاب یراباتک هر اکح ا رو ؛شقعا تاقو

 (Claude Bernard) — دو_لق
IU9  

 اضعالا عفانم روهشه لا كني هسنا رف

 ا هدنت)ایا نور هد ۲۳ «بول وا ند سالک ۱

 | -راقیح یراز وکو «شعشود رسا ەد ۸ بوشیرک ۱

 . ردشعا تافو (رثآ اتم هلل

 «بولوا ید دو او هقود جاق رب هلعسا وب ج

 .اسح و شعا مد راي هن شن كغلن اتسنورب یرارومشم كا

 دف ود (راعاو ت نالوا کف ترهش هلی ر

 تافو هد ۱3۳۹ «بوغوط ۵ Ri هک. ارم

 .ردشعا

 تافو هد ۱۸۷۸و ؛شعوط هدنسهبصق (نایلوژ

 داق نونفو عم ەدە اع بتاکم قوج ر . ردشعا

 را 1 قوح رب راد هروکذم طع «بولوا اضعا هدنس

 .ردشع ارش همهم تالاقم قاط رب هدرهنع ینفو هعفات

Bernardesبس و  

 ES ۱ سدرابرپ
Nosردشع اتافو هد۱ ۹٩۵و دل ون هدن رل ران  . 

 رصقلا «بودیک هباشرفآ هدنتیعم كنايتسابس لارق
 . یدیشمسود ریسا هدنس هب را

 St Bernardin) ( — تئس ۳

 بول وا ندنرازبع كرلناسیتسرخ | ندد
 هد ۱6 6و «شغوط هد (هنایس) هدنح را ۸۰

 نانلوا فیلکت هنسدنک .ردشعا تافو

 یصح هنتمدخ كنارقفو )هتتسخ «بودا در لس

 ۳ كسیام .یدیشغا دوحو
 ر

 -ووقسپ جاق رب

 یسیطرو هدنس ۰
 . رد راو یرارا ضعب رولو

)Bernardi«( ۱ Eىس4 ساس بلا  

E ۰ر  
 ۲۱۹۱ ند رحم یاذح .ردعقاو هدنسهیحات (نو زبیع)

 ندونرو دک رد را یزاعوب ر نالو ۱ یعاقترا هزم

 . رک نداروا هداج ندک هباینالآو هرحم وسا

Bern. de ) 

(SF Pierre 

 ۱ VY بول وا ند رار رع ر وپشه كا كندسنارف

 ۱ رب تسود ندزابر

 تاغو هد ۶ و «شوط هد (هرواه) هدنح رات

 دا نع «بو رک هبلاق جاق رب هدنکلعک . ردشعا

 د رط هلت نکیا طداضو : شلوا

 دلکمر و یرلسرد هیضادر هدس راد تدم 3! «قردنل وا

 تعاطا مدع

 ندارواو رک: اف ی رکص ندقداشاب هل رو رض لاکو

 . رلل و هدننم دخ كلس دن هدار وا «بودیک هب هچس و ر



4 

 لار

 رب شر تشش رول نود هکشا مدراب هرالبل
 «بودا تدوع هس راب هرکص ندک دنانوتفم هنیدنک

 دنسهطا هسنارف يک ه.دن دنه طيح رح هلکلسدنرنه

 یرکص ندشساقا هنس چوا هدارواو ؟شل ردن وک

 (ل رودنآ سصح هن ادا ینیر هیش «هلدوع هدسنارف

 ید هلا (وسور قاژ ناژ) روپشم مکح هدورص هوا

 قیر رظنم تعیبط .یدیشتا تبع و تفلا فک

 رو یراثآ لزوک ضعب بجوم قالخا پیذہنو روصم
 روپشم ا .ردراو یرلباتک هاکحو رهمانتحایس ماط

 ةباک» .دننزک رثا یلناونع «اینیج رو هللا لوب » یرثا

 « تعیبط كنهآ » ۰« یسوزرآ كنبوزنمرب » ۰« یدنه

 .ردراو یرارثا قاط رب اهد هلرلناونع یک

 هدنتلایا(هر وا) كن هسنا رذ(1011۵1) | یار

 ه زمم نا ۶:۸ ان رهش ) وروا )

 یرازو تااویحو یرلهش را ضعي «یسلاما

 .ردراو

(Bernbourg)) ۰ °كا  (i1تلا 
 2 1 مت

 عقاو هدنب رغ هزنمولیک ۳۲ كنب رپش (واسد) بول وا

 كنايق رب كسکو .ردیماج ییلاها ۱۹۷۰۰ و

 ردو «یرادقب راف ناسروپو ماج «یسهعلق هدنرزوا
 . رد راو لوب

Brena) |ار هدنلاش الا(  

 .یش بونح هرم ولیک ۱۳ كن (دتن ر) ۲

 ندنحا یرهیصق (وناسا)و (نوعسیج) «هلناعع هدنسیف

 دیو هرکص ندنایرح كاهرتمولیک ۰ كره

 هاب رلمسا (التنرپ) و (ا روم اتنرب) .رولکود هنن زفروک

 .رد راو یلودح ییا

(Brentford) €رملک.زا  e دیم)  

 ۲ هدنتلایا (سکس) ۱ 4
 (هسماد) كنناچ (تنر)و هدنس رع بوتح هزبم واک

 ۱۱۰۰۰ بول وا دیصق رب عقا و هدلخم ییدلکود هب

 . ردراو یارس یکسا ر و یسیل اھا

 ایلاستیا کیا لما و (eer | م

 (لویرف) یسبمرب «بولوا یلارق ) 7 ۰
 ندنف رط یسهدلاوو لغوا ك (د راه ربا) یمهقود

۱۳۹۰ 
 02 2 ۱ را وا هح ىللارق ابلاتبا نالوا شغا لالتخا یشراف ههیضسور هدعب لئم

 نالعا یتفلروطارععا هد ٩۰ «هرکص ندقدلاچ
 هدس «هدهسا شهروحس تموکح هنس ۳٩ و «شعا

 یعنکیا یا رق هي وغ رو هلی وعد تنتتراک و اک

 ریسا و بولغم یتسی دنکهد ٩۲۲ «بوقیح فود ور

 لتقف EE رو سح هد (هن ور و) «ك رءدیا

 . ردشم ریدتا

 لغوا ۵(تربلادآ) یسکر ام هروبا یسک! س

 بولوا یورو كنهجرلافن  ندنفرط یسدلاوو
 روبم هفغجاق هاپالآ ندنملظ ك (غ وه) ىلارق ایلاتبا

 «بودنا ماحرتسا یتسهباج كنوت وا كوپ «هلیاوا
 ج رات ٩0۰ و طسیض یی ر كيایل اتا هلید واه

 نوئوا .یدیشعا نالعا یلارقایلاتا ییدنک هدنسرد الیم

 قموت ےنکح یسەزاتم تلایا رب كنايالآ یتکلم كنون

 هددسا شعا نایصع هجرت بحاص ندنکیدتسیا

 رب هد و :شفا تعاطا ضع «بوسیمهقیح هاب

 «بولسیوط هد ٩۱۱ «هلکعا نایصع هعفد یصکیا
 هداروا هرکص هنس شدو ؛شلردوک هنسحم غ ربماب
 . ردشا تاف و

 ب هدایناپسا (6۳608010) ۱

 یحصدرد بول وایسهعلا رق هلاتشقو ] ۰ ۰.
 كسن وفلآ یصتزکس یلارق هلاتشقو یزربق ٩ (دنوعار)

 هددلطاط هدنسی دالیم جرا NT .یدا یسهحوز

 ۔ هیعهدیا تمواقم «بوالوا هرصاحم ندنفرط رلب ع

 ءقرهقی هنیردب كنهعلق تاذلاب دل فمالک | ییکح

 تعاعش قعشارع وا هل داق رپ هننرکسع مالسا لها

 هن-هعلق (ایروا) ینیدنل و كنحوزو «یغیدنوا ی را

 نر ن ا دک مزال یزاقک
 رهساضتفا یکنادم راوطاو تورم یرافدنل و قلم

 كعا موجه دنسهعلق ایروا بلک رب یهرصاحم نامه

 3 ` هدم هنفالخا و نسح كنەج ر هخاض «ه ر زوا

 ا هلیما را ج دیعرب ندنکواقرهلوا ناوح

 هد رات ۱ ۱ 24 هجرت هبحاص .رد ر وتم یراقدل وا

 .ردشعا تافو ۱

 کد رد یرادىکح هل اشف ی د هر رب ر رکید حر

 ۱ یح زوقط یرادمکح نوبل .بولوا یزیق ت.نوفلآ
 18 دلیس هي سو تیارق 6م اللاس ینیدل وا شەراو هسن وفلآ ۱

 یردارب . یییشه وا قلطت هد ۱ ۲۰:۹, ندنفرط كنوب

 ۱ هنیکدتموکح هبا هلاتشق هدتننوابص تكنیرنه یعارپ | هدنسیدالیم را ۸۸۸ .ردیوروت ك (رتوبد نیول)

 د و یو ا

 با یو تف کا



E, 

  1قرش و بودا تغارف 0 ضرب

  ) ۱قن ندضنفرط كنوب «نكيا شاو هنتنوق

 «فلدوع هننطو هرکص ندننافو تن ردارپ .یدیشفلوا

  ۱۳۱۷شل وا.لشالحا هت هنیرب كن و هدنګ رات

 ۱۲6و كرب هدناند رف لغوا كوي یتنطاس «هدهسیا

 .ردشعا تافو هد

  3م | ) )1. BF6812یدحوم كفلنات تو رپ

ET 
  ۱ ۹۹۔ هبصق (لیاو) كن (هباوس) هدنس د الیه جرات

 و ءشعوط هدنس ٩۰ ترضح .ردشعا تافو هد۱

 لنرسح كنا  Eنانانبا هغی داوا رضاح

 تکی والا  TET 2دلح جاق رب ۳ هدن اقع

 ی باتک

 ىا ھا ریهاشم (ندلاناهر بال وم) تی

 «شعوطهددنقرم «بول وا ندس رف ی 4

 هب هفیطل و لزه هدایز كا .ردشملوب او وقت ا ات

 كروي نب میش رع نب ارقیاب ناطلسس .یدیا لئام
 ت هرب هاا راشم «بولوا یمهدیدفطا و روطنم

 نوتلآ زول شد ه یاس «هدنکیدتیا سولح هتل 1

 «ندنشدل وا لصاو زویکیا هندی «هدهسیا شرد کک

 یایشم ردن هبلاراشم «بوزاب ییهعطق وش 1

 زاون تسودو زادک نمشد هاش
 تسراد ناهح وک ر یکن اهج نآ

 ناسحا دوعارح نوتل آ زو شیب
 تسرایسب هدنب هب ناطلس فطل

 نوک تسداغ لج زا لس مس

 تسرا دی دب دص ود مارب رد

 مس دينش طلغ نم رکع اي
 تشسراک طالع یجهنا ورپ هک اب

 یر ترابع رد رکم اي
 تسرانید تسیودنوتل ] زو شیب

 - هد ردکء د راند كي « نوتل 1 زو شیب » هد هک و

 را كاس .شم ردب وک تولا 3 کش اهد كر

 هحاوحخ ندا تافو هد ۸۲٩ یدهبطد مولعم یافو

 .یدبا سحأعم هلا یراخم هللا ةمصع
 Conte de ظ6۲ظ85-) ینوق لو ۰

 كوي لا كنهفرایاد 1 ترو
 نوع هدهرو اش NITY بول وا ندنلاحر

 | هدنرافس چاق رب .بودک ه هقراعاد ندنکلکحوکو

 روما ند فرط قیرد رف یججشب یرکص ندقدنلوب

 لر ب ۱۳۹۱

 تن راع هددق راعاد «یقردنلوا نییعت هنن راظن هیحراخ

 ته لس دنایق رب قوحر راسو هنسیق رب كنب رګ هوقو

 . ردشلیا تافو هد ۱۷۷۲و ؛شغا
 (رونآ) لبصا نع )Bernoui111( | یون 7

 -رهش (هلاب) كنهرحش وسا .بولوا ىل

 یحد نوا «بولوا هللاع رب شا زيت بسک هد
 رب بوسنم هلناع وب هدیدالیم نرق یحزکتس نواو
 را (ناژ ) یراروپشم كا هک ودتشط ات ,یوح

 هدهیضات ر م ولع « رد (لایاد) لغواو (قاد) یردارب

 رتعم ضضعب «بول وا قف ود هب امدخ و تایفشک قو> ك

 . ردرلشقارب رارثا
(Bernê) ۱ ۲دحالآو  Bern ) ùy ( 

 یانهو كنسهقفتم ریهاج هرح وسا ۱ ۱

 كنیطبو یا وروآ «بولوا یزکرم كنهيح ات نالوا

 هزنمولیک ۱۵٩ ك(ونج) . ردند رارهش لزوکو كويدا
 بونح هزنموایک ۱۲۰ كن (هلاب) و هدنسیقرش لامش

 ءقرهلوا هدرزوا یر (رآ) «قرەلوا ه دن ع

 لوعط ۵ ۵۱۰۳ لا یلاش ضرع 2 ۷
 . ردعتاو هدلحم رب نالوا یعافترا هرم ۵ ۵۰ و هدیقرش

 «یس راد هدلب لزوک«ینونقلا راد .یسلاه ۰

 لزوک هلیعما (قدی) «یبهناخشرض «یساسیلک رب عنصم
 یسهربسم ح رفمو لزوک تیاغ یسهرظنم ؛یسیریوک رب

 دوو,« ین هی دور« یاد لب و
 شات كہا هعوتتم داوم ندن وتلاو ا نم

 .ردراو یرهشراق هاش ربصحو
 ہرے وسا (Ca t0n de Berne( یسهیحان 1

 یعب یاو ندا بکر یتسهقفتم تشیه 4

 ند لاح هلساس بلا کولو کرم بت هات

 TEE ق كد هند و دح ع لامش كەر وسا

 SY هلا TEN IS AEN هلا

OEEلا .یولوا اخیرا  JR TALAN 

 E ابغ «هلبا هسنارف ندنتهج یبےغ
 رش اپس ەیحال (هلاو) ابونج .هایرادیحان (دوو) و
  هیحات یووغرآو هنرحول «ندناورنن وا «یروا ید
 1۸۸۸ یسهیعطس هحاسم .ردطامو دود هل را

 رک ۰۳۳۱۹ یشاماو نوا میرم

 یروصقو كيلوتف یردق ۰۰۰۰۰ زکلا ندن رلحا

 هروح هدنسلامت مش و باآ هدنسیپ واچ مسق .ردناتساورب

 يبا و یبطعا ہد تنیسضا را «بوا و یره یاس



 ن ر ب

 ثرابع ند راکنا كلآ صوصالعو كنه لس

 یداو لزوک هدنرلطسو كندیحات «هدهسيا قلغاط و

 (نیر) یرهن هچلشاب .ردراو ید رارب زودو رارباو

 كندیحا تولوا یربن (رآ) نالوا عبا هذغامریا

 ندکدکع ندنعا كلوك ییا ءهللاعب هدنسرق رش بوح

 رب ندنلوصو غاصو قش ینظعا مسق كنديحا «هرکص
 ها(نیر) هنب هسا هدنتهج هروح .ردیا ذخا رلیاچ اط

 عبا هنغامربا (نور)و «رویفآ ییاچ (سربب) عبا
 هدر دودا لاد یم (بود) نالوا

 (دب و)و (زتیر) هدنسهیبونج تج .رویدیا نایرج
 A OM E A دوی ییا هل رعا

 هليا (هنایی) یخد هدنسهیلاعش تهح .رویک ندنرلحا

 یخد لوک لئاشون «یک یفیدنلوب لوک رب كجو
 كن رب زود .ردعقاو هدنسهبغ دودح كنهیحات

 -هویمو تابوبح «بولوا رادلوصم و تبنم یسضارا

 ید یرانامروا و یرارباچ .رول وا لصاح یاونا دو
 - وا ترابع ندممو روک «ریمد ینداعم . ردقوح

 نودلآ هدرلموق ییدلکوروس كنبرمن (رآ) بول
 ید یرلوص ندعم ددعتم .روسنل و ید یرلءزیر

 ریغیص صوصالعو یسیلها تاناویح .ردراو

 قوجكب هدنرارهنو هدن رااوک . ردقوح یندیرلنویوق و
 همت هه راه ET عیانص .ردراو قیلاب

 «تعاس ۳ فلتاد ءزب اذه حم «بول وا یرک

 یراق رخ هراس اش عاونالومام ندساغآو نایض

 . راقیح یخد رینپ روشه عون جاق رب یک ینیدنل و

 لوبرید شب «بولوا لکم قرط راسو یراهسوش
 ۔الغاص هددساقوت وض یماوه .ردراو ید یطخ

 هلی اسلزسنا رفیسدسرب و نالآيسدسشب كسل اھا . ردم

EEباعنا هلدم هنس ٤ یساضعا كنهیحات و  

RANA E E A 

 زواجه ینشای ۲۰۰ «هلیطرش كمشود ثوعبم رب هنبرفن

 سلجم .رارد زیاح یننیحالص باختنا یسالج 2 رلککرا
 زوقط هلا سیر رب بودنا عامجا هنس ره نانوعبم

 كنو هک راردا باشتا هاف تشیه رب کارم نداضعا

 هاضق ۳۰ تیروهج یه هیحات .راردا هرادا یکم

۱ 
 ول و ( ۵ Eسل و 6

 . رولوا هرادا ندنفرط

 | درلال هر
 iaã,=(Brai ne-La-leud)ك

۱۳۹۲ 

 | هبخنم یاضعا ۵ هلریدم رب اضق رب

 ار

 ۰. «بوا وا هبصقرب هدهفاسم كلهزنم ولیکا ۰ نا

 یرهناخابدو یرهشراف هریاسو هلناف «یسیلاها
 . رد راو

 ندنسارعس هسنارف (۳۲۲۰ 6 (Bernis ق

 ا رار
 یراثآوراعشا راسو یراهموظنم ضعب . ردشقا تاف و
 ۱ .ردرومشم ییاریاحم هلزنللوو .ردراو

e(یزاغنب) ندنفرط ینویفارغج 9  
 ۰ ام ۰ ۰ : 1

 هکینرب «بولوا مسا نلیریو هنیرپش ل ۲۰
(Bérénice)یزاغن «] . ردن رعم ندنسنات و مسا  » 

 ] .هل روی تعحارم هن رلهدام » هکینرب )و

 yaa (Bérénice) هقیب رب دوخای :

 O OE ندا ۱
 شم راو ه(تحروا سویلطب) یردارپ «ب ول وا یربق

 هلکن وب 4 د هنح راد ۳1 ندن رات ۲ ۷ دا لق

۳ 0 

0 
۳ 

۲ 

 ۱ هرکتص ندناف و كنح وز بول وا نیشن ا رارب

 وا لتف 0 (رونا ولیف سویلط) لغوا یدنک
 هن دیعم كنهرهز «بوسک ییحاص نداق و .ردشم

 نددبعم هسلصن ره حاص «هدلاح ینیدلوا شا فقو

 هزیدلی كحاص وب (نونوق) مجه «هدنغیدلوا باغ

 رب » هحریو «هلایپ هدهنهادم ماقم دعا لو

 یند(قاهلاق) عاش .ردشهرو ینمما « یحاص كنهکیب

 .یدیشح زایهم وظنمرب ر وصم ینا 2 هزیدلب كحاص وب

 یربق رب رکید هلعما و كل دالیف سویلطب نشو بس

 نوت ) یرادکح هب روس هک «یدیا راو ید

 ق رو را ۲۱ الا 15 بو زاو ؛(سوعت
 . ردشُل وا لتق ربارب هلیحوز ندنفرط (هکیدوال)

 (۵۳6ظ160) قیر ابو هقیرب دوخای ۱ و
 تسل هنمسا كنهکیرب هجرلا فآ

 كرنوب «بوتلوبهبصق اقرب هلم“ وب هدرا راوجو مصم
 یسفکیا حسب . یدنا رهش نلند یزاغن مولا یر

 ۔الوطپ هلرکید مانو هکینرب نالوا هدنلحاس رجا رح

 هد د ا اف رک دک یدیا یرهش هديب

 هل یسیهج وا س .ردشلوا بارخ هدعب «بولوا

 هل دعمنوتلآ بول وا هدننهحشدح و هدنلح اس رج ارح

 د يما (س ودی رخ اب ) هلتیسانم ونو روش

 ۱۳۱۱ تولوا لا یودرز هوبلا .یدیا

 كن زافو بدنلاباپ یسیحدرد س .ردفورع
 ید هيما (SN «بول وا هدنسد نع لحاس

 ,رددوجوم یرهبارخ ,یدیا فورعم | (لوپ)و هدنتلاپا یونجتنابارپ

7 

4 



۲ 
 - ریموت رون) هد ءبولوا هطخ ر هدنس دل ام تهح ۱

 ۱ .یدیشلوا یرب كنهقفتم تاموکح نالوا شا
۰ 

 اکیر 3

LEE 

 )  ) 6۳91616تای كە رملکنا

  joi, oكن هر وکذم تکلم هدنس هع دق

(Bernina ۰نو زبیغ) ۳ ) ۱ هنر )و |  

 E RES (قیتر بل [ )و هدنس هیحان ا

 رب كلشيا «یعاشرا هرنم ۰۵۲ «بولوا عاط رب
 .ردراو یسهرد وا اشا نااشو یزاغوب

)Bernin1( Eرده روہشم لا كال اتا  

 .ارلکیه «ه در «بول وا ندننارو ۰ ۱ EEE ی 2

 .ردد وح وم یرا آ قوح رب . ردشعا ترپشو

 فوسلیفندنیح ایس رمهاشم (6۲216۲) ۰
 ر 2 2 ۳۹ هس ر
 ایم را ۱۱۲۵ هک «ردمدا رب هه

 بط لیصح هدسرا هدع «بوغوط هد( رون آ ) هدنشید
 تح ايس تدم رب هدیصع و هبروسو شا هقسلف ةو

 كبز كت روا «هلتلح ر اه اسان هرکص ندکدتا

 1 ضعب و را همانتح ايس مخاط ر هدنند وع هاب وروآ

 .ردشعآ

OTو ست | | تاور -وا ندب للارعمآ ننینا ۱۴۵۵  

 ود هسنارف هدنسهب رام مرق بول ۰

 هدریبک طیحم رح هوا .یدا ینادناموق شا كنساغ

 «شفلوب یسیلاو ناكل زسنارف کهدنراهطآ لیتنآو
 تاغ و هد ۱ ۸ ۵ ۵ .یدیشعا رلتمدخ قوح رب هنتلود و

 . ردشعا
)B1us(روهشم ندنلاج ر امور  

 لغوا ك (سوی و) هک «ردناذرب ۱ سو ورک

 «بولوا یتوروت ك (نیکرات) مدق ندنفرط یسدلاوو "
 وس نیکرات) رادمح كنبردارب لرد نکیا كحوک

 یدنک «هلکمروک ینیرلقد وا لتق ندتفرط (برپ
 ییدنک ندنالي تقو یخ «نوحا قمراتروق یتابح

 سوتسکس) هنیداق مات (هسرقول)و ؛شمرنسوک یک لادا

 .ادیم «هن رزوا زواح نالو ع وقو ندنف رط (نکرات

 هدنحش را ٥۰۹ دالیلالبق «هلعح ییلاها ءبوقیح هن

 ؛شغعا نالعا یتیروهح كرهدا درط یرارادکح

 هل (نینالوق) وز كب (هسرقول) هم وقم یسیدنک و

 ینکالما كرارادکح .یدیشفلوا نییعت سولدنوق ًاکرنشم

۱۳۹۳ 

| 

 و ر ب

 ؛شعا هبوقن یناماظنو نیناوق بلیت هیلاما
 هرادنکح «بودبا هب رام تقو یلیخ هلقاس رادکحو
 .ربدتا مادعا ید ییرللغوا یدنک ندا قلرادفرط

 «هدهزرابم ییدتا ه(سون را ) لغوا كنیکر ات .ردشم
 ار دخل وا لوتقم هدنح رات ۵ ۰۸ داللا لب

RYرورشم ندنرارادرش امور سوپ ورپ 7 رکید  

 هدنح رات ۸٦ دالیلا لبق بول وا یرادفرط ثسو رام

 ما رتلا یققرط 2 (سویپم و) هد هب راح یلخادو ؛شعوط

 ۔وظنمكب ل صیق . ردشعا ه راع هدهلاس رف .ك رودنا

 ندنتیبلاغ ندنعید) وا یعورشمان دلو هروک هتاورو یر

Eكب «قرهثل وا بلح هامور ندنف رط سصیق  

 هدنملع دل رصیق قاعتم «هد هسنآ شفل وا ییطات قوح

 رولوا مصیق یتحو :شلوا لخاد هلالتخا ندا روهظ
 ی هد نس 0 HE هک یساعصح هد یی و نک

 هدعب .ردروبش ینیدلوا شمغاب هید « !سو ورب
 (سویساق) «دلففل و هدنیلع یافت ساک سویوطنآ

 هلا سوییوطنا هدنسهووا ایودک امو «شعتنرب هلا
 «هلغل وا بولغم هد هب راح ییدتسا یش راق هایوا وا

 .ردش2ا سفن فالتا هدنخ را 4 ۲ دالیلالبق ندنسأب

 . ردشمام هنل و یر, هقشا ندنن وتکم ییارب «هد سا

 رکید ندنساب رفقا كن هج بلا فن او رسا و

 ند رلت دی !لالتخا یش راق هرمدرق ی «رد راو ید یر

 هد هعلق (هند وم) هرکص ندننافو كنون بول وا

 شلوا قفوم هدرط ندابلاتا یسویوطن ۲ «یقرهنابق

 بول وا بولغم ندنف رط هثلثم تنیه SE «هددسا

 : ردشفلوا لتق ءنکیا هدکشا رارف هیایلاغ
 كي اتسدنه (2۳0۱6۲) صور دوحا و

 ENS تاب و ۵ دن ساب ی لحاس 0 ۰

 عقاو هدن رزوا یر هدر قرەلوا هدنلامش هزم ولک

 لیحو یسلاها ۰ E «بولوا هلکساو رهش ر

 هد عس و هزبم وایک ۹ هدنک وا 2 روش وب . رد راو ین راح

 ام دقء «بولوا رهش 9 یسا . رد زآ ك یگ ‹«هد هسا

 وب یسهلکسا هاکتراحت كا كنشهیغ لحاوس كدنه
 دالیصف نارو هرات ا ب ع نویفا رغح ینبدل وا شه

 ك راریلکنا هدنسیدالیم حشرات ۱۸۰۳ .رویلیشالک |ندن

 هزنم واک عج سه NE قلایا چچ : دنلا

 "را .ردزاو یسل اها IA AAS «بولوا هداتعس و

 لصاح قوما تک «بول وا راد)ل وصحم و تنم یسیض

 زا



 و ر ب

 یوو ا چرا هلا ناره ۱ د ور

 ندنارره «بول وا درصد ر قوح ر ۰

 ضعي .ردعقاو هددفاسم قلخسرف ۰ ندحرکو ۸
 .ردشغل وب یار طرقسه كنالع ربهاشم

 ۱ لاسخور

 یکم W5 هدنسفزش لامش هزنمولیک ۱ ۹ كن هه ورسل

(Bruchsal!)دفود كوي نداب . 

 -راق و هدن )ایا اب

 - ویقس» یسا «یسل اھا Ses «بولوا دیص 1

 صوصخم هراقجوج یعا «ییارس رب صوص#ت هراس
 .ردراو لدعم یزوط £ لتیکو یسافشلاراد «یتکم

(Brod)4طح اب و والقسا كابرس وآ . 

 کیس هدن راس لحاس ڭى واصو و دنس

 لحاس

 7 مسا و ید هرنغاعس هق ولان كنهنس و و و دندیک

 ۱ دور

 كنهواص ین e هدنسسراق كنو چ , رد هیصق رب

 ییا كنەبصق رب هلدورپ یهدایزتس وآ 4 هیص

 یسهلم

 هه سس .یدنا یکم كنهیح ات "۷ قم داف

 (دن رود) ا هی امع "هرادا . رد هدنکح

 قلوا ه دن اتتسهح 11 رگیدو هدا وارو» یر هدایزنسوآ

 تا ی هما وب «ه رز وا

 تننسعکیاو ۲۲ ۶ ۰ «

۳ 
 رد زاو ا

 .هطخ ایهلاف كنایز سوا (۲0۲)

 لاوش اک ۵۸ كغرلو هدنس

 قلوا یدو یر ڪا «بولوا رهش ر هدنسیو رش

 «م و۵ «لات هاش و یسلاما ۲۵ ۰۰۰ هرزوا

 .ددراو یرانحم كاشا ترابع ندنیشم و یعاب جا

 .رداشخا یرهناخ
 ام الف هددفقیعلب (۳۱۵05)

 ا ا 2

 هلا (دناغ)و هدنسی ع لامش هرنهوایک ۱۲۱ كلسکو رب
 و رو لوا ی هلتتس»را داسا

 تایعج ددعتم یونفلا راد «ئسلاها ۶ ۰

 ی ا دعما ںی روم د ی اےک یف
 مد عاد روا: یم هراس تالا اا رزرو کا

 یرادق راف هراسو هرب .نواص «هخوچ «هللاف «هکی
 اردد و یرقم كنراتنوق هردنالف کما .ردراو

 «بولوا مکح رب یللباب (6۲0306) |

IARI)ٹا رب هدنیامز  

 و او

 ار

 هی ینبد زای ی را لصفم

 عو ۳4 یکی «بو زای راتا ضعب جد راد هته ع

 «بودا تحایسر هیات وب .یدیشعا افت ید هطیس

۱۳۹ 9 

 رب كنسیدنک «هلئثوا ناریح هتتیکحو لقع رلیلهتنآ
 1 بهار ه دن دبعم (لم) هداباب هیدراشعا کر یلکیه

 .یدا

 2 ۱ سرد,

 یافوكردناسکل | یجنج وا «هدنسیدالیم مرا ٢

 «بودا تموکح یاعدا ا

 شمش رب , هلد رآودا ی

 تو یخ «ندن راک دبا طیض ییایحوقسا «بوب 1

 .ردشمشیلاج نوعصالعسا

 (قیراف) ادا «بولوا لغوا كنیم رب یسیعکیا
 نا اک وقتا 1 ترور ص رن هدعب «نکیا قوق
 ندفداشاب هدنناب كنلارق هرنلکنا تدم رب .ردشلوا

 1 نالعا ییغللارف 5 2 E «هل رارُف هن ایح وقسا «هرکص

 «هنس رزوآ رله راح قوحر ییدشا هل راریلکناو شا

 . ردشه رب دتا قیدصت یغللارق

 هلریلکنار «بولوا یلارق هدنالربا هد۱۳۱۵ (سور

 .ردشلوا لوتقم هد هز رابم ییدتا

 لغوا كنيمنکیا (سورب دواد) نالوا یسیعجوا
 ایحوقسا هلیسا دیواد یصنکیا هد ۱۳۲۹ بولوا
 اولا

 «هلغلوا ب ولغم هد ۳ ۲ «بودىا هب راجع هل رار لکا

 هرکص هنس نواو ؛شلوا سح هدنسهلق هردن ول

 نالوا یسهربشبه كدراودا یصحوا یارق هزنلکنا

 نوا سل 2002-1 ك (هناز) یبدنحوز

 تقو لیسیخ رب هلیع د راب كنهسنا رفو

 وتسا تر ور) یکی نت «بودا تاف و هد ۱

 .ردشعا كرت ه (ترآ

 یایح وقسا e (J. Bruce) رب

 ۱ ی
 هد ۷ ۰ «بولو حایسر ر وهم

 .اش یاشرفآ .ردشآ تافو هد ۱۷۹۶ و «شُعوط

 لوخد هشاح «هرکص ندکد تبا تحایس تقو لیح هدیل

 هب هزیلکذا «كرەدىا ا ینعنانم كالب هدب ده تدم فا

 تامولعمریاد هبهیش رفآ راطقا راسو هشح یدنندوع

 هک « ردشم زاب ده انتحایس 9 یواح یی. صفم و ده

 . ردشغل وا و ه رلن اسل کا «بودا ترش تیک

 لزوک داو كوب كا كنيلوطانآ
 راکدن واد- بول وا ندنرار مس

 e b د یر كي هیات هلع تلود ۰ رد زکم هم

 هسور

 تن الو

  (Bruce)جوا هدایچ وقسا دلما و 1

 دم تکلع یبحرب «بولک را دم

  «بولوا ندنسابرقا لارق نادناخو نادش کداز هروک

 1 یارق هزیلکنا

 3 یتسیدنک نزار «هد هسا

  Pgدرآودا) یردارب ۲



 هد ونج روا كلحاس 5 لک

E ٩۰ ۷ 9۲۸ ۰۸ و لاش  

 یرع لاش تعالی و : لوط ۳۷
 هد رانک قرش بونح كنهووا رپ ۱

 مسق «بولوا هد رادار ۷۰ ۰۰۰ یسیلاها ا

 رهش . رددومو مور « نهرا یمیقابو e بلک

 هدنکتا غاط اردن قرهالشا ندنراتک كنءهووا

 فیطل تیاغ یسهرظنم «ندنکیدتیا عافنرا سک ر

 هلا هووا نالوا دتع اسآ درمز هددتلآ ءیک ینیدلوا"

 ردق هرلط واب قرهلوا اسآ درمز هنب كغاط یک هدنتسوا

 -هورذ نالوا روتسم هلراق هدنروص یعادو یا

 ندقازوا یشوا شا دعلب ندنتتسوا 4 زاط لب تن
 .ربزتسوک ابراد و فیلطل اهد تاقرب یتسهرطنم كرهش

 کهدنراراوج «یک ینیدلوا قوج كب یراوص راقآ
 ك رېش . رد راوکشوخو فیطل كب یرلضعب كني راوص
 «بول وا هلع نلنید یشاب دس یسهلم رومعم و لزوک كا

 رکراک لزوک ییا هدنتسوا كرد نافآ نا

 دجاب یوع رب هدنفرط تسوا كنهلحمو «یریوک

 (زیدلی) هدنسیب ونج ترش یابنلم ك ربش «یک ینیدنلؤب
 .ردراو خد نوباه رصق رب هلیسا
 راراصحو رلهیلق ضعب شاي هديامح رود لئاوا
 هام ماظع نیطالس هیسهفرش عماوج .روینلو
 كناخ دی زیب اطلس مریدلی صوصخالعو یر
 ناخروا ناطلس <( عماج ولوا) نالوا یسهدرکانب

 لرهش «یبماج یم هل رلیلاع مان هد رېش طسو كنبزاغ
 یلح «ییهاج دیزیاب ناطلس نالوا هدنقرش یارتنم

 نالوا یسد رکا رح را رج نا
 ۔ غ كرہش كنیبات ناخ دارم ناطلس «(عماج لیشی)

 يکهدش

 ریما « یرش عماجلوحم نداسلک رک

 یرافیرش مماج یرانفالنفو كب هزج هلا ناطلس

 لزوک هدنرزوا دس رب عفنرم عقاو هدنتسوا كرېشو
 یزاغ نافع ناطلس نانلو هنا ها ر حرفمو

 ناطلس یلج هایرلدبرت كنب رتضح ناخروا ناطاسو
 3 راکد وادخ ترضحو هدنسیش راق عماج ليش كد

 ؟ینیدلوا اشام نایاش یراهیرت ی
 ی

 xsi ی ی ی ea لب یا ات تشک یا یو ت و ا

 ع و هد هب دا رح

has ‘Sun ali lf i nt ds ی 

 دوح وه یس ەبر 0 اب اب ییماج یدنک كدب زی ناطلس

 ىەد دد ارم كنب رلترضح یا دارم ناظاس بول وا ِ

۱۳۹5 

 1 ترشح «ییماج

ES 

 و ر ب

 یتسواو یراعندنانب ربع ون رههر ز وایییص ویخ د یس هب رب

 كب ید یسهبرت كن رلترضح ناطاس ریما .ردقحآ
 4 9 هاکترایز قوح ر اهد هددس بس ور .ردن زه

 ۲۹ هدرپش نورد .روینل و یرارامم لاجر ریهاشمو

 ۳ هناخ دی ۳ کت ۲۷ e (4سردم

 رب «هیکلم ةيدشررپ ( یتکم عیانص ینعی ) هناخحالصا

 یرلبتکمهب ادتباد دعتم و دی رکسع هیدشر هدرب و هبدادعا

 . ردراو ید ییاتسدب و یسیشراچ كوپ .رددوج وم

 «بولوا یربش هاکتعنص دكا كندیامع كلام هسورب

 قعراقیح یسەزوق كا یرلدجاشاب كنهیلح میانص

 وروا یسرعت هلرلاشو هيفکورلشاق عاونا ندکیاو
 من رلهطوفو یرلیلواخ ماجو لا هرزوا كمك نداب
 كب هدرپش راوحو لخاد .رد رتعنص كتا لاعاو

 یسهزوق كيبا هدربش «بونلوب یرلج اغآ دوط قوح
 شاق هشراف ۲٩ رلشیا هلراح هرزوا قءراقیح

 یلواخ «هاگتسد ۲۰۰ و هكا ۳۰ صوصح هنلاعا

 نوعلاعا كاالم وکو هحالاو ۷۵۹۰ ص وصحم هنن

 ضعي ر E) ENE ا ۶ ید

 ینتور كرش لصا «هدراهسیا لوغشم یخد هلرلتعنص
 رکا ؛بولوا یرایلواح هلرلشاق كپيا كح هلی هدماج اتنا
 رلرلواخ صوصل العو هنسلر وتوکیرایااهد كرانو
 هدنل ندقوما یلرب ید كکيلبا نالیالل وق هدنعس

 كندسورب هسلوا قحملوا لصاح تیقفوم هالاعا
 .ردق و هش هدنکح هک هنرگح ی ی(نویل) كنهباقعكلاع

 اس رقت یونس ندوسور هقش ندنانل وا فرص هدنلحم

 .روشلوا حارخا یسهزوق انتها همه +8 ۰:

 «بولوا روهشم ید یسلاتفشو یون ز «یسهناتسک

 ند هناتسک صوصخالع
 یسهلکسا

 روکذم «بوا وا

۱ 
| 

 . رد راو یاجارخا یلیح

 ییا هده فه ندنداعس رد هب دلکسا

 هلا رهش یرلنوک رواو هلکلشیا روباو هرک

 «ب ویلشا یراهارآ كوو كني د دعم EE هلکسا

 لو ریمدرپ . رلردنا حطق هدتعاس ج وا یو 2 را

 هم ډل ر دتلشیا ۳ ره «هددسسا شف وا اشنا ید

a 
 دری 2 رش كن هس ورب .ردشم

Eهر هفت  

 و و
 رنو رک كن ردجلباق هد یر

 ردق هقیقد ۲۰ كرهش «بولوا یسهدناغو مفن نالوا
 هدنفرط تلا كنه رق وو هدن-س هب رق هکر کح هدنبض

 يک «یلدر وک وک كحوکو و دوی هدناراشک تو وا ۱



 و ر ب

 هک «دح ولی یکسا « قطصم هرف هح رانا ءهح ولړ

 داوم یرلوص هکءرویلوب ماج مظتنم ۷ هلبرلسا
 در وک وک هدن رلضود «بولوا یواح یدب دعم ةع ونتم

 رو هعفدل وا رهج ولبق و .ردلاغ كیلح هدن رلضعب و

 ۶ كالا هد راپ دكوصو كلا هنس ره «بولوا

 داوز قوحرب هبهسورب هلیسهلیس و رلءاج ندهیبنجاو
 .ربنالپوط نجایسو

 نداسیع دالیم بول وا یکسا لح ی رهش هس و رب

 ات هطخ راکدنوادخ ی۶ (انتب) لوا هنیس ۶٩

 كن و و «سیسأت ندنف رط سایسورپ نانل و یرادکح

 «بوک هنیلا كرلیلامور ًابقاعتم .یدیشغ وا هیمس هلیسا

 ی یل ر وطار | قرش هدناسشا ود امور

 هدقلارآ وو ؛شمشود هنس هصح ینا مصرف هینیط: طی

 اع را كنن زاغ ناخ نامع ناطلس هینامع تلود ییابو
 وا 2 ندنفرط یزاغ ناخروا ناطلس هوا بدنا
 لقتسم كن هب ام يلع تلود ر هک كن هب ردا « قره

 ردا یزاغ ؟شقلوب قا

 هرکص ندنوا «بورویب ذاحا تڪيا یخ یه

 راکدنوادخ ردق دن رهو

 «هددس راشم روډ تماقا هد هن ردا اینک | ماظع نیطالس
 «بولوا هسورپ تخ امر هن كدهنخف كلوپاتسا

 یم” ر یرلسولج كماظع نطالس
 ندقدقیحندقلتحءا .یدرونلوانفد هداروا یراهزانح و

 ۔ادخ) هلثتسن هنن راصاخم كلوا ناخ دارم ناطلس هرکص

 . ردشل وا یرکم كتالو نلنبد ( راکدب و

 ومت زاج و روم اهدو وب اهد لیخ «نکیا

 «ارحا هداروا

 تل و د تڪيا

 ینآ رطا ی ک ینیدلو ۱ شفلو الشيا اهد قوح یر ازابو

 . یدا طاع دل راکش وک لکم جد

ETنکس ه كشالو راکدنوادخ یماضق هسور  

 لاش «بولوا عماج یی هرف ۱۳ ۰ رار هلل راد یح ا

 ابرع ادم ندبم لاس «كيلک ندی قرش

 اس لرفط را یخد (ةرش «سونارطا ًابونج «مجلاخم
 .ردطامحو دود هل راض ق رهشکیو لوک هنا كنف

 هسورب امو ندنرلک:ا كنغاط شیشک امس یسضارا

 لزوک لا نیل وطات 1 بول وا ثترابع ندنسهو وا

 تاب وبح یالوصحم . رد رب راد)لوصحو تدنه لاو

 عوتمو نوشز : 20 «یسهزوذ كیا 4ا هع ونه

 .ردقوح ید یرلنامرواو اعم ؛ رادن اان ند ره ویم

 و ر ب ۱۳۹۹

 (رفولی) ندا قش یس ەووا هس ور یسه راج هایم

 VON یس اھا كياصو . روال وا عج 9

 هداصف لورد . ررلسم یمطعا مق «بوسلوا

A.و عماچ  

 کم ۷۸۱ 0003 ۳۲۳ ناخ ٤۹ «اسیلک

 E هاب ق ۲۱ و ماج ۶ ۵

 یک سم كنتيالو E اس

 «لرفط را افرش «بولوا یاس

 ۲۹ دیه 4۵ ههسردم ۲۵ يرعس و

 هس ورا

 ید الاش هل راق انس یسه رق ۳ ءدیهات رک اب ونج

 «كیلک هسور .رددودخو طاح هل رک د ۵ سه ص

 1 هل را هما سونارطاو یتسامرک ؛ملاخم «هیادم

KT ۱ i : 9 

 را ۳2

 ک

1 
۱ 

 ۱ احن یه رق ۱ ۲ و هیحات ۵ «بول وا بک ره نداصف

 ترابع ندیشک ۲۷۲ ۸۷۰ یسوفن كفاعس .ردعم

 نانو هدنرراوح هیادف و سم یسیلک م ق «بولوا

 .راردملکنم هلا یامع ناسل یسهلج N ضع

 «بوا وآترابع ندنررب لزوک كا كنيل وطات ۲ یسیضارا

 ید هلرتهح یسرق نالوا هتنطاسلا رادو هرح لحاس

 وصح هعلشاب .رددعاسم هنایقر و تاراعا ع و ره

 ہلا ماسیس و صم صوص ایلعو هعونتم تاب وبح یال
 كره رس هویمو نویز «موزوا «نونو «قوماپ
 كب ید یرلجاغآ د وط «بولوا ترابع ندنعاوا

 هسور .راقیچ یسهزوف كا تیک «هلفلوا قوح
 .اضق یتسامرکو

 دو هشرباف یلواخو شاقو كيبا ددعتم ید هدنرا

 .ارخا هدراهنس تک ر زکلاپ ندنابوبح .ردراو یرله

 ا «لادر <

 ام فینادم هقشب ندرلیک هدن ریش

 ہک ننک «هدهسروملو عوقو تاج
 ندنسهزوق كيو قوماب «نوتیز «هویم وروق «یع
 یرهلکسا هجاساپ .رولوا ثاجارخا لیخ هنس ره

 هایم لفاعس 2 امو هیادم «كیلک

 قوح ید یبداعم «بولوا قوح یرادجلباق و دین دعم

 . رد زاغ و

 .قیح هدنس هیحات قحهرخ هرس اضق لام «هددسا

 كغ س . ردهدقم ال راقیح ی” هق شد ندمورق نالیر

 بول وا ارت طس وتم یان ا وح راسو نوبت و ربغیص

 یرلنامروا یلیخ . ردلک د بسانتم هلی مک كن رااعرم

 هداول نورد .ردراو ید یراناویح دص قوح كن و

 ۷١ کت o «هس ردم 8 دو عماج "۲ ۵

 :رددوحوم هجلباق ۲۳و بک ۰۰۸ «اسلک

 ۱/۲۲ :توسلوا ندنتسابفا و هس ریهاشم كنهسنا رخ (۳۵۷۶۵۵19)



 و ر ب

 تافو هدسرا هد ۱۸۳۸و «شغوط هد (ولام تنس)

 .وم لئاسر قلعتم هبطو هیبط ران آ قوح :

 ریهاشم كە رل.( (Broughton | ۰ یو

 ۰ بول وآ لدن وب رح ۳ ۱۷۹۳: بواوا نت نوعور
 هدهسنار واف هد ۱۸۲ ۲ و «شعوط هد (رتسح ولغ)

 اک هدنتحایس ك( روو ناو) روم , ردشعا تافو "

 هدنسب راق یسبع لحاس نیل اش یاشمآ و ؛شخا وا

 دارتسوآ هی این وپاج «یک یکیدتیا فشک راهطآ قوچرب
 نییعتو قیقع یخد ینلحاوس كنیقرش یایدآو كني
 م ردشم زاب همانتحایس و ك رءدنآ

 كنيلامش یا ما )Broughton( ] ۰ یی ۱
 ۳ ا نوتعور

 بولوا هدنسیش راق یس ع لحاس

 هلا یلاش ضرع ۰۰ ٤۷١ «بولوآ راهطآ اطر 1

 طیح رع س .زردعقاو هدیرغ لوطق ٩
 ضع 3 و هدنتهح قرش كیهدیالز ا

 وا هنیو هلم اوب ید هدیغ لوط ۱۷۸ هلا فونح |

 «ردراو رهطآ ماط 31 شغل وا فشک ندنف رط ناد وپق

 .ردیسهطآ (ماناش) یرهجلشاب هک

 ۔ایپ) كنايل اتا لصانع (8ا08116)
 a لعد 1
۱ 
1 

 هد ةا رو تول واز دنس هطح (هتن وم

 جاقرب هدنحا یساطعا هک «ردنادناخ رب شلوا نک اس

 ید هب الک و تئیه هلاعفد یرلضع بولک ریشم -

 قلءرار و هقود هدس تن و 2 . رد راشل وا لخاد ۱

 كوب یرب ندرلنوب .ردرلشفل و زاح ینتاونع سنرپ
 -راظن هيب رح ندنف رط یول یعمتلآ نوا لوا ندلالتخا

 -وا روبجم هکما ترعه هدلالنخا «هلففل وا بصن هن

 لغوا كنو .یدیشم رک هنتهدخ تكنهیسور بول

 لغوا كنو .ردشغ وا مادعا ندنفرط لالتخا بارا _

 «بولوا یرادفرط تیروهجو راکفا تبرح هسیا
 كنايهد اقآ جاقر و :شلوا لخاد هالکو تنه 4 اعفد

 .یدیشغ وا لوبق هنغلاضعا

 اضعا ام داقآ هن «بولوا تایحر مولا لغوا كيوب

 .ردشل وا لخاد دالک و تنیه هاب اعفد و : ردن دنس ۱

Brougham ( | ) ماهغورب ادا كنءرم_اکنا | 
 بول وا درول رب

 1 ردشع تاف و هد ۷ ۰

 ۸ pA وي سايسو ! 97

 ۱ هد ۱۸۸ و ‹شغوط هدغروبع دا هدنخ را ۱۳۷۸

٠ 

 و ر ب ۱۳۹۷

 هیعیبط يح اشا هنونف ادبا .ردشخا تافو
 غ روبعدا»و ؛شمزاب ربا جاق رب قلعتم هبهسدنهو

 ثالاقم ید زای هدهب وق وم هلاسر لناونع « یسدعوجم |

 كول هغلتاقووآ هدعب .یدیضشلو ترپش هلا هعفان

 ؟شمزنسوک تراهم رب كوب هدقلزاد ر قطن «كرهدیا

 2.5 تولوا لغاد هو اق راه ولتا و
 هلیسهعفادم و ما ملا كن هنارورب تیرح راکفا ادام

 ید هالکو تیه قلورا رب
 هن افیل ات

9 ۳95 

 «بودیا افعتسا هدعب .هدهسا شلوا لخاد

 يش مرازوآ دل E تا رک

 . ردشُم وا

 .ردراو ید یرتا رب

 هداش ما عمت كلام (۲۵01۲1۲۲)

 السا قول ۱ نیلفورب

 هحرسنا رف هلی اونع )¢ وسور هلا رىلوو «

 بی ۰

3 
 رب عقل رم هدهجرد كجهکع ناف ندنتل | هقرووت

 یک یعس رب كقروبول «هلفلوا طوب رم هلا یرپوک
DP RST SSS ARE 

 یکو یرلهش راف قوح كب «یسل اھا ۵ ۰ ۰

 لزوک هدنفا رطا «یرلهاکتسدو ضوح صوصح هنلاعا

 «یرلبتکم د دعتم «یرلاسبلک قوح كن «یرهعجاب

 ادا .ردراو یسهزومو هناخدصر «یرلهاخ هنسح

 هبرقرب تقو یلبخ «قرەنلوا سیسأت ندنفرط رلیلکتیف
 ۳۰۰۰ کلا هدنلئاوایدالیم یضاح نرف یتحو .دنلاح

 هداعلاقوف یر ندتقووا «نکیا شال و عاج ییلاها

 یربآ ندقرو و یسرادا .ردشعا حسو و قر

 وک و كنغلت وق (غنیک ) بول وا

 مولا هدعیسبیل (۲۵۵1۲۱۸۱5) | س ؤاهقور

 کد فاحص رور

 دن من كنهعفا بک قوحرب «بولوا یسسوم كن

 هد ۱۸۲۳ ؛بوغوط هد ۲

 و د وح وم

 . ردشل وا قذوم

 . ردشعا تاق و

 | لسکور
eA EEكنهر و دم تلود بول وا رمش رب نالوا ا  

 9 لسور دوخاپ

 .ود هقیعلب ( Brussel هگامالفو

 هدن رزوا لک زی (هنس) با هب( وقسا) «هدنس هب روا نام ۱

o 
 «قرهلوا هدب وذح روک ٤٥ (روآ و ۰ 6

 2 صرع و SONG یا
 ورق ۱۷ یسلامها ۳ ۸ ۰ ۰ ۰ 4

AY 

 .ردعقاو هدف رش



 ل ل اسا

 هلارف «یرلاسلک عنسصم د دعتم «ييسبرب وک ۲۷ ءىس

 «یغاقوسو نادیم لزوک حاق رب «ییارس صو صح

 «یسایمداقآ یوتفلاراد «یرلهاکح رفت و هربسم حرفم

 .هناهتک كو «یس هاب تاناب «یتیمج هدیفن میانص

 ندق وما و كوب راد رووشم «یسهباخ دصر «یس

 موم هقشاش «هلاف باروح تاجوسنم عاونا

 .هش رباف هریاسو هبارآ :رکش «هریب «نوتو «هتساشن

 . رد راو یرا اشیا كبو یر هعبطم كوب «یر

 رب نسئیمها ل وا ندنسب دالیم حرا ۱۰6 6 :ربش و

 کعساو روس هدروک ذم را «بولوا هدنلاح هبرق

 .ردشغلوا هیس هلیسا و و ءاشنا ییأم

 هده تالابا هد ۱۵۱۵ .بولوا یزکم كن هقود

 ر E كدهنحش را ۱۸۳۱ ند ؛شاوا یکم

 یرب ندروک ذم راتو ؛شفلو یرب ندنتیاب یکیا
 .رذشملوا تا كندا

RLS CA gy (BIOCKEN 

 ا ۱ نکورب  E(ح راه) )هک

 هزم ۱۱۶۰ «بولوا ىلع عفن م 1 تا ا لا

 هناخ یهدفارطا هدست بورع .ردراو یعاشرا

 لصاح باربس عونرب ندنساکعنا هرلطولب رله رظنم و

 رد را و هلکغد ( قط نکورب) بوا وا

) Brooke ) کور 

 هدنګ رب ۰ e ندن رار ر

 روهه | كن هدن ال رب 4

 ر .ردشما تافو هدنیلبود هد ۱۷۸۴ و شعوط

 « تاناک لاج » هل رلهعحافو یرلباتک هاکح قوح
 لما و -- .ردشمزای هموظنم رب روهشم هلیاونع

 قوسجرب هک «ردراو ید هررحم رب یلهدنالریا هنب

 یاسر ناتسنورپ یبوز «بوزای یرلباشک هباکح
 هدنسهطح هدانق كنيلامش یاشمآ «هلغفلو ندنبهذم

 هباکح رک | ؛ندنکیدتا تحایس رارب تقو قوچرب
 تافو رک ۱۷۹۹ رد نداروا یملع یی كیتر

 . ردشع

 ۱ شا هدشاتسل ۲ (1۳۱۱۳۵۱۸)

 در لا هرم ولیک ۱۷ كغروپس تاعورپ

 .ردراو یس اها ۹ ۵ ۵ «بول وا هیصق ر ه دنسب

(Bromberg) ( ۰(نژو)كنهیسور  
O N 

ENE كاب رهش E هدنتلاا [ @ 

 ر )ار ) «بواوا رهس ر ه دنسیف رش لاش هزبم وایک

 تاب وح «یسیلاها ۲ ۸ ۰ ۰ .ردعفاو هدنرزوا

E ۱۳۹۸ 
 ۳ «یضاس « تاب وح رد راو یرلاراهو یرابنا

 .رد زرکرمكت راجح رب ثلشرا یخ قلعتم ه ربهد و نود وا

 رد

 [ .هل روی ۱ ۳

 ۱ لور

ib 8۱ مح اره ار |  

)Bru8(وا ندن رالاث رام كت راب ات وب  
 ۸ ۱ هرک ص ندنس ه راح ول راو بول

 لتق ندنفرط لاها هورک رب نالوا یرادفط لارق

 . 5 ردد وا

IC AR N BIUDD):) 
 هزبمواک ۷ كن هنایوو هدنسهطخ  LISTEN VO ۱ تم

 ۱ «بو-وا ره ر و زخ تلابا هدنسقف ریش لاش

 ندید و عاص «یسدادعا 2 «یسیلاها ۰

 ۱ تاتا یمن اهتک «یسه زوم «یتکم صوصح ه را

 «یسهجگ اب

 رشساق كییاو زب بافق «هخوح «یسورتاپ «یلوب ریمد

اراب لزوک ؛یساسیلک رب عنصم
  (یسهراد 

  هدنن رق۵ رپشوب .ردراو یتراح كاشیا كبو یرهشرباف

 (ع ریلییسا) نالیالل وق ی ک سدج نوح رارهتم .a2 لو

 ا سش یتلایا نور e ا رول و یسدعلف

 ۰ 5 یطعو ۸ ۸ لوط «بول وا د ودمه هل اتسهج و

 .ردراو یسلاها ۳۷۰ ۰۰۰و «ردهزام وليك

 هدنتلایا (هیناتاق) كنايلعس (1۳0۲۱0) ۱
 -غ لامش هزنمولیک 4۰ كنهیاناقو :

 وا هبصق ر هدنراوج 6 رب (اسنا) قرهلوا هدنسبب

 . رد راو یسیلاها ۱۲ ۰۰۰ «پول

 هده ور رخ ے لما و یوج توقات
 ہل
 ییهدلو |هطآ كوییرب ماد رک دا ی ۱ كد 7

 ییفیدنل وب هدننظ ینیدل وا هدنلا كل رلمور هدنوک یدنک و

 .دلیسالک آ ییدلوا هطا ینناخ كنو .هددسرودا ناب

 . ر وینب ر وک یک ییرعم كن (دسن و ورب) 2 یا «ب وږه

 وز
 كل هفود نالوا

(Brunswick)دعشیایالآ  

(E)یادم ھ عقاو هدب رلطس و  

 ۵ رس (رکوا) بول وا رهشرب یارک اا

 - وح قرش هزه وايک ۵ ۵ کن (هروون هلو هدنرزوا

 اس

 ۱۱ 0 ۵۱۷۵ نداقاو هدنس
 لزو 6 یش لسم 9 «ییآرس ص وصحم ه ردق ود “ن

 هب دلپ لزوک «یسهناذش رض «یس هنا وط «یرلهاکج رفت

 نفو عرش «یسزوم «یسوراپ ارپوا «یسهراد

 صو ص۶ هراروکو هرازسلیدو فاص هلیبکم جارج
 «یسهناضک کیا «ینهددعتم بناکم ۳ اکو یکم



 «نوئوت و هلی هعونتم تابوا ندکب

 هراسو یوقم «نیلسروپ و ۱
 ییا ؛ددتیبع رد او فرا اشیا كبو ی)دش ةر

 حرا ۸71۱ ریش و

 شفا ندنفرط (ون و رب) E ةا و

 .رو يروق زا زا 5

 (-Duché de Brun یلدقود | با

 روطاربع swie) هنفل روطاربعا ايالا ا ی ۱

 وا طاع لكلام كنغلا رق هینسورپ ا ۳

 مت یراهطخ (هرو ون اه) ها (ع رویدغام) لاک ۰

 6 یک وا یک ۲ كنس رغص لود اینالآ . ردعقاو

 (دلا) یمق هصاشا .بولوا بک ند هج رات جاق را

4lتكنسهو وا لاش یایباملآو هدنسهرآ یراقامربآ (رسو)  

 . ردهدلم ینیدالشاب كنن رلغاط یطسو یایالآ اب وتي

E ۹با ۷ ولا ضرغ  

 ةا ولو ا قرق و
 “VN ۰ یبیلاهاو هزم ولیکع برم ۳۹۹ ۰ یس نىسا

 قلهقود و . رد رهش قیوسن ور 0 .ردیفک

 «داتسلیه «لت وبنفل وو «ندنل وه «قدو سن ور سفن 7

 غا ترد هل رل سا ع روبنکنالبو عا مس ر داق 3

 یلسنرب (هسلوا) عقاو هد (ایزلیس) «بولوا مسقتم
 یقاموف ییضا را نزول كنم هقود قد وسن ور یلدا

 یرلتآ (قوح ید یتد اعم «بوا وا تدنع هنت «هددسیآ

 «هخوح یک ینیدلوا هدب رلیا یلیخ یعیانصو لزوک كب

 .اها . ردقوح ید یراهقنرباف هرباش و هربب دغا زب

 دط ور ته و > یهوکح .رد اتسنورپ را ی

 ۔اصمو تادراو . رودنا لاقسا 4 قاهقود لوا

 . ردهدن رهدار قرام * 1۳۱۷ ید واس فر

 دب اسح 9 یاداراو یقراعم هلی اد راو یالما كن هود"

 یالآ ر یدایب یالآ رب یس هرکس هو .ردلکدلخاد

 . ردلخ اد ھن ابدت ر RE ا et ترایع

 (-Nouveau Brun — یکی
 | قیوسورت

 الوا ع ههرلکتا

 < ۵ لسي e حرش ڭە روک ذم هعطو :بوا وا یعهطح

(swick |هدا یاشرمآ  

 7۷ تتس هعسا و E نوینیم ود ن

 هد: تقوا یزد هک (یدن وذ) دل .غ ام را نارول تس

 .وقسا کی) نالوا و دننه ح ی ودح قرش (هلغل وا عقاو

1 

 و ر ب ۱۳۹۹

 .ردشملربآ هلزفروک روکذم ندنسهریزج هبش (ايچ
 لوط ۷۰۲ هلا 13 و یلاش ضع ۶٩ لا ۵"

 مربا نارول تنش الام بولوا دتم هدن راه زا یرغ
 فتو راب  هدسلاح یبدلوا شارا رد ییاق لغ
 كلام و هلیسهحراب رب تانسهطخ (كک ) ندنتهح یی ونح

 ندتهح قرش بونح ین روهج (نم) اد وج

 اکر ر اب وقنسا یی اقرش «هلرفروک (یدنوف)

 هل زفروک نارول تنش ید ندنتهج لاش قرش

O 
 دن رادقم ۳۰۰ ۰۰۰ یسیلاها «بولوا هزبمولک

 Ey «لادنالربا تلف زب برق gS لدتییارف

 E و ییطس ی اشنا .ردطاحم و دودحم

 زاوا رف ید قتلثر رکیدو یلایحوقساو ریلکنا

 دود هراز تک هوا 3 دل رلیل رب لضا . زد
 و نالوا یکم. وو یاعع لب نواب یاوق
 سکعلاب نیشبق و راقیح ردق و ۳ هد( نوتش رد

 دبدج رد ۳۱ یغاشآ ندرفص بولوا قول وص كی
 هعونتم بابوبح «بولوا تنم یسضارا ا ردق

 رشت رادقمزآ نداق كعارز یهددّسا رول وا لصاح

 هینبا ؛بولوا روتسم هلرلنامروا یمظعا مسق كن هست
 ؛راقبس هتسارک نوح, كف راراب هتساشنآ

 اب هلیح رخ

 .هطخ او یرلن دع» ربمد و روک ضم . ردقليت ل

 ناو
 ۱ ی رک هاش ا یشیعت رادم كنلاهاو

 ك یا وه نزا هد ها یقوح یش هبراج هایم ك

 ندنرارح و تس وہ ترک همف هد ضد «بول وا سای

 رلقیرح كوږب هدرلنامروا .بوشی وط رلجاغآ یلارج
 -رح و ISE هدع» وم ره لا رف دبا روهظ

 هدنفا رطا لحاو س . رول و ع وفو ایک :ضرا فا

 هدنتهحلاعش قعش «بونل وب رلذ اهل و رلي و قوح ك

 ۱ ۵ هو هدنطع هرنم واک ۰ هلیما « بوف ترارح »

 هدن رذ اهل . رد راو جد ج 2 هد نل وط هرم واک

 ینسهقفتم تی نوینیم ود ..رونلوا لاق نیاقس لیخرپ

 هرادا هلیتف رعم یلاورب ؛بولوا یرب كنايالو ندیالیکشت
 «بولوا مسقنم هغاخس یع هغلتوق ۱ هو « رول وا

 قیقح كم وک اضعا ۵ هننات وعیم س

 “o یک

 اع

 ي ك(ن وتش رد ر 5 نالوا VE ۰ ردزب

 هسدا یرهش 9 كوي كا «يولوا 9

 یطح لو ریه د كوب ندیک کک ندسفافیلاه ۰ ردہس

 یلاها ۵



 و ر ب

 یسهبعش جاق رب ؛یک یکیدک ندنس هن روا كنهطح وب

 87 1 هل اینو هلو. ردراو او
 «بولوا ندنناکلقتسم كندسنارف لوا ندنو هلیسا

 رباکنا هد۱۷۸ 6و ؛شفلوا كرت هبهزماکنا هد ۳

 یرندتفو وا «بوریآ ندایحوقس-ا یکی یو یتموکح

 كلام هد ۲ ناکسا

 م) ندهعنج

 .ردشم هنفرصت دب كنهروکذم تیروهج یرارب یخ
(Brunelleschi)لا کنايلابا  

 ورا ارا ۳ رد,
VYهدا ٤ ۶ ( و «شنوط هدهسا ر ولف هدنح را  

 رب «كرهیدبا دودح دیدح هیت روهج (ن

 هب راع تراهم یرلکدزنسوک مویلا .ردشعا تافو

 یسهعلق نالیم هلا اسیلک جاق رب نالوا رویش هلا
 شابای هنغام ربا (و) هد (وتنام) و

 ور و لکیم روش .ردندن راث 1 لج كنهجر

 لاح كمع یواو لکشم كشت هنببک كنيکسلن

 تب ا دد نالوا

 .شەرایوس ینغیدلوا
(Bruno) ۰بول وان دن )هف ودهسفاص » 

 1 ۸۸۰ ندنسدرالیم څر ۸6۹

 ا یییرهش قیوس ور و «شم روش مکح كل ددنح ر

 . ردشعا

 كل ران ایتس رخ (SE BIUIO) بس تنیس ) ۶
 4 E DOE خر
 هلیعسا (زوریر ) «بول وا ندنسهءعا ۰

 هدب رل رات GN . رددح وم كنابهر قي رط فو رعم

 اسا هد ه رب ال هد ١۰ ۱و «شو_ط هده ول و

 بصانم ضعب . ردشع | تاف و هدزبسأنمرب ینبد) وا شا

 -راش)كنهسنارف هرکص ندقدلوا لئات ه هیناحور ُةيلاع

 ربارب هلياد رک اش «بولیکح هربق

 مسا و هنش رط «ندنفیدل وا شمالشاب هغماشاب هلتضایر

 ر هدنس هل )هر

 ارحا هل كل وا نیش یسیطر و .ردشارب و

 . رول وا

 (Geordano BrUn0) — واد روح

 ؛شععوط هدنسهبصق( ول ون) كىا ايماق هدا سل دالیم جرات

۱5۰ 

 لولس هایفوصت « نکیا ندننابهر (نکینیمود) ادتاو

 ینالطب كنبهذم هلکعا

 یملناتسا ورپ یید روک نوا «كرهدیک هونح فلک ر

 یزمسانم نده دالک ۲

 بال او هزیلکنا و هسنارف ترم لیح و «لوبق

 ضعب راس و وطس رآ ¢ بودا سی ردب ی هفسیلف

۱۳۰ ۱ 
 1 ۔اراکف وصت رکف یدنک «هلحرح ینلا وقا اک نیم درهم

 1 ا رات هر «هرکص ندکد شا ما زبلا ییس

 و رز ب

 1 رکنا هدکید و ندنکیدشا ا هند وع هنایلاتا

 هدارواو ءلتش هامور «فیقوتلاب ندفرط نویس

 بحا ص را الاثنا هنس نکن .ردشف وا قارحا ۳

 وتست و رپ كتابا «ك رءدنا هکر ییلکیه هدامور كنهجرت

 هدنلع قانایتس رخو هدنهل راکفا تیرح «ربارب هلبرا

 .ردم ولعم یرلفدلوا ش شا ارحا رلش,اع قوح ك

E E 
 ESLE SA ر ربتعم كب بک نددلح لوس ۱

 .ردشغا تافو هد ۱۷۱۷ «بوغوط هد ۰
 ارق ایسا وا (Bruneha U( | «م ۰

 21 1۳ n توامور
 ٩ ولت وط هلن دالیم

 ۵15 «بولوا یزبق كدلجان" | ندنرارادنکح توغ
 - هریشبه .یدیشم راو ؛(تربجس) یلارق ایسارتسوآ هد
 ارق (ایرنسون) ییسهحوق نوعا قلآ ینماقتنا كس

 موقرمو « شا روب هرح نالسعا « (قیریش)

 كنحوز « نکیا E قت وط رسا قیربلیس

 ربساو بواغم یجد یوا لتو

 هنلاجنو نسیعت یدنک یلغوا كلام قم «بولوا
 ؛شانروق هدنسهاسقلواشعا نوتفم

 یسدنک 6 هب رزوا

 هب ایسازتس واو

 یورو هدعبو ه (ترب دلیش) یعنکیا لغوا هدند وع

 ارخ مو
 مکح هده توغرا « تولوا درط نا ا واسوا

 «كردیا اجلا هی(یریت) یجنکیا ینور ون رکید نروس
 .یدا شمالشاپ هکقا ارحا ذوفنر كوي ید هداروا

 ؛شعا تیاصو یارجا ء(تربدوثت) یجنکیا

 هرزوا تیم و رب وا یجکیا لغوا كق ریلیش موڈ

 3 وط یە رت ا 6 هدف د) وا یزوطاربعا قنارف

 قره الغاب هنغو رب و كت ۲ نغزآرب ندنحاص «بوت

 هروهشم هلی واک ذو لاجو نسح

 صودصطا لعو (تمدج ید هایف رب ضعي «بولو ۱

 ۰ ردضشعا فالئا

 . یدیشعا اشنا رالو قوح ك

 جچاقرب E زا هلم وب ۳۳۷ نوور

 -روهشم كا «بودا روهظ مدار ورم ۰

 تالیدعت ضمب هدیدالیم نرق ىج آ نوا یرب كن
 ۳ ) نوور

 «بوغوط هد۱۷۱ ۵ هک «رد(نوورب سلاج) یسپعکیا

 ترب ور ( نالوا شل وب هددیه دم

 ۱ نروس تموکح هدا ایسا

)Bun( ۱هلک یاسا كنهسنارف  . 



 0 و ب

١ VIزاب قلعتم هنایفسلفو تایداو «شا تافو هد  

 رهطم هن رب دقن هلی كزىلوو «بولو ترش هل ارت ا یقید

 هغ ر وبس زر لدنف رط یسهح ر وطارم ءا هيس ور .یدیشلوا

 ِ وا ڪک .یدشعا رانا یدلاح یی دنل وا توعد

 ورا اط رب ی

 ی هد ۱۱۷۸ ۰ EE يب

 یسګد رد س . ردش2ا تافو هد۱۸ ۲۰ «بوغوط

 ۱۷۷۱ بول وا ندنن اسب و هیاکح ر وہشم كا كناقبرمآ

 رو شا تاق و هد۱ ۸۱۰ و شن وط هدایفلد الق هد

 سس هن وقوه لئاسر ضع هل رلباتک هباکح ى 3

 وا ندننیحایس ریکنا (۳۲0۲۲6) | ۰

 ۰-شخ و هده رد و هد بو ۰ ؛ هد وط 1 ۱۷۹۸ ۱ ه رور

E92 ی رب ؟ پود راو ره را هعفد رخ رم یوادآ تا  

 ریسا هداروا هنس چواو ؛ شقنک ردق هروف راد
 ندزیرمت هد۱۸۱۳ فلتحایس هناربا «هرکص ندقدلاق

 هب روس ورصم اش رفآ .ردشالوا لتقف نک ر دیک هنارهط _

 ینیراتحایس یک ہد
 ‹«شغوط هد ۱٣۰١ « بو لوب یخد ییبط ریلکنا

 «اتبطا بهذ » هرجا ساب و ؛شعا تافو هد ۰

 رب روبشم رسا و چ .ردشهزا

 . ردشا و ترش هلاتک ینیدززای هلیاونع

Aji! (Browning)اش  

 لوبقم كب «بولوا ندنرل رع
 . ردراو ی هموظنهو رامشا ضع 2 وط هد ۱۸ 1

 . ردشعا تافو هد ۱۸۲۱۱ «بوغ

 رم ور وت)كنهزیلکنا (Ber ICC) | بي
 ۰ رویعدا و هدندهطخ (دیال نو و زا ۳

 19 ,یربفوا .دنبترش بونج بو
 بول وا هلکساو هبصق رب ه دنیصنم 3

 كنب رم (قیو)
 یسیلاها ۰

 تالش, او یسیهام دیص ق وح كب ¢ یسیرپوکر لزوک یلرک 4

 قلتنوفرب هلمانوب یخد هدایحوقسا س .ردراو یا
 درکلیسوغ روبی دا ع رویسقور «نوتعس داه بول زا

 یرلقلت و
 ۰ ردعقاو 3

 یسیل اهاو هرن.ولیک میرم
  ردیسهیص (والن یع) ینڑک سه

 ۵ ز بن ۸۳۳۱

 هدنفح یافو كني ردب تیب ییا وش « بولوا نولاخ
 ردن نت ر یتیدل وا شل وس

4 

 دزد مندی, لدو و
 رصتعلا و مخا بيط يلع

 دانزلا یراو دجحلادجام ىلع
 رطخلا میظع ایعلا ليج

 «بولوا ید نوناخ حج وا ندنایب اع هلعما فو

 دلا لوسر ترضح و یربق كنهاس وبا یر ك رلنوب

 اسان تقو قوح «ردیس ه« تک وا نم دنفا (علص)

 . یدیا نداق رب ههیقذ «بو

 س بولوا ندمالسا نیمجم | ۰
 ا و e ۱ ناهرب

 یدهلا ییالرطصا عیدب هح زلا فاسو شک هايد

 .یدیشعش روک

 ۱ ناهر

 ۰ ىدا راو ی” ره ید ندفو صد

 ۱ : ردد راعسا

 ملاعرد هیرکز متسهن كاخ ناشن
 درب كاا یسک ادابمو ترمسح هک

 ارعس نارد زام ( خاص د اقا ) اک
 1 و زا

 «فلتلح ر هی اتس دنه «بول وا ندءدس ۰

 هننافتلاو لوق نسح كهاش دج هد دابآ ناعهاش

 «فلغفل و هدیاهد هدنم وه كه اش ردات و ؛شلوا رهظع

 ¢ بول وا نداداسشو لندن سا رعش

 هاو هدس را

 ةلج تب وش

 تاق و ارام هرکص نوک چاق ر «بو)وا حج ورج

 ۰ زدنشا لح تب وش ۰ رد راو یاود بل ص

 : ردندن راعشا

 ياد هات هتسویپ لک اوج ۱9 تهیوخ
 مشاد ناباع مز دص هک نآ دوحو اب

 ا ) | نیدلا ناهرب
 «بوا وا ندن رلبلغتم هب ریکنح

 هدعب «نکیا یسیضاق نا زرا هج لوا هروک هتیاور

 ؛ شا لیک تدوکح

 یداتعم نانع هرق ندناک ر یاسؤر نالوا شمروق

 هح EEL E ساویسو

 هنتسوا هجرت بحاص « ندنکیده ریو یکریو نالوا

 «هلکعا تاغو ال هم هد۷ ۹6 هدنکیدتاقوس رکسع

 ناخ دن زباب ناطلس مریدلپ « بولاق زمسحاص یکلم

 » خوات » كنهجر بحاص . ردشل وا طبض ندنفرط

 .ردراو یجرش رب هلیاواء « ê » هنن رزوا



 هز ت

 2 | نیدلا ناهرب

 كي هیک ام ءاهقف «بولو 1

 E e « بهذلا

9 1 

 EO Os یدا E ناشاک بول وا ندنس

 . رد راو اود ا عماج

 درع ۵ و 1 ندا ناهر كیا ۳ 1 دا = ۰

 د ص رب دهاژ و 1 «بولوا

N ODا تافو هدنګ رات  

 (نوهرف ن ات میها ربا (

 ندنمالگیرعه نرف یج 5۹

 ج امدلا» و قلاوحا , حارب

 هدنح رات ۷٩٩ و «شم زاب

 (رفاب ما ۱ له یضاق)

 E س یرعه نرو ین وا

 یدیا فراع

 | یراخش نیدلا ناهرب
 و ( یواتفلا ة هربحد « فو رعد ید د 6 یاهر

 ۳ ریهاشم

 هربعذ « «بولوا

 .ردراو یربا کیا هل رلناونع « یناهرملا طیحما «

 ندایدا ( رگ م ها ربا) اش دلا اه

 ليلو نون و ۱ ف ك ل 3

 راد هنقالخاو تاداع تاک یامدقو ےک
 IS ربا 3 راد ه ریهاشم لاوحا محار هلاک رب

Û ۸ ۵ردشما تافو هدنحشر . 

 ۷و ندلاناهر
۰ 

 ) بس مادر و

E 

 كنيلو ندلا ماظن با

V۱ Eتاف و هد نګ رات  

 هاکترابز هدب رې رویاهرپ ستم هند ( نکد ( یسهبرت

 لردك هراز هباروا ندفرطره رلیلدنه «هلغملوا مانا

 AAT ا ۰ دلا 8
E 3 

 ol ریش ترا اب بت
 «هدلاح یییدلوا ندنسهدلب نانیغم هدهناغ رف «بولوا

 «بودا ناوم

 دلغغل وب لوغشم هلسب ردن هداراګ هدنحورخ 3 ریکتخ

 شمل وا لاو ء ام هملصدقع هل رکن اه ون ندنف رط رلیلاراخ

 تکرح دهم فالخ رایلا را ضع هد یدهسا

 لتق یششل اهاو قارجا یربش درک ءندنرک دخلا

 فلج هدنایم وا ید هجرب بخاض" ینا ماع

 باتک» «بولوا یحاص لوظ دن هدهقف .ردشلوا

 « تهذلا ریش » « « یپشا دیافک » < « دبادهلا

 «سدنجملا باتک»

 ضعت رکید هل رار ا لنا ونع «ضل رفلا

  E Aردشعا تان و هدنح راب ۰

 «ےللا ا دن لا»

 . رد را و ییافیل ات

 ب ۳ ک)»

(ir 

 . ردشخا 1

 RE رف» و ه«حاضیا» و هنحرش فاشک كنس

 8 E SER یلح . ردشم زای

 ا هوس نودا باتبشا
 E و هد را ۰

 اوج

 E یوتف نوهمادعا

 مدیر ناکهدن دوا كناتسدنه ۰
 1 NT اب ماهر

 ۳ سد ندو هدایآ هلا ند ابع و هدي لحاس تیبا

 | - ولیک ۳ ند (غابهلال) نالوا ندنرلفقوم كنطخ لو
FV۱ ۲: دلا لا  

 . ها ۳۶ ۵۰ بولوا رپش

 هدهفاسم ناله ریه

 روو كو ك لوا ند وب رهش وب . رد راو یسیل

 .یدرشفل و یا كند روع Ep قله رارب بول وا

 ۱ رخ کا مولا
 . ردیاب وا قوحرب کات

 هشاس تیرو دەس أ د

 یرلشاخ كہا ی هم ربص

 ` ع و هو هدایز لند ۰۰۰۰ «تونوا روپشم

 ۱ . را ردل وغشم

 ڭا هلاکت EE AR ۱ ا

 AS eb دس ره دوج 2

O gS ۸۸ اد  LS 

 . (یتاریکی ) ندنرللوق یغامرپا كنک «قرەلوا هدنبونج
 ۲ یساها ۲۲۲۱۰ لو اوا رمث ر هدرزوا یرب
 قاطرب راریلکنا ندنیدلوا مالغاص یماوه .ردراو

  عیسوت و نیز یرهشو «سیسأت رلبتکمو راسیلک
 9 .ردرتشمالخاب هکشا

 راه

 هدهفاتتس كله رە ولیک ۱۲۹ ندنس ع لحابس یرف

۰ » ۰ + ۲ 

1 ۳ 
 1 هدنسهراد (ساردم) كنا س دنه

۴ 

 . ردعقاو هدنسسه روا كنهو وا و
 1 یرازا و ورا (هددسا مرا روت و اا
 _ لاعا یرل شاخ قوا و كبا لتیلک و ندکلس شبا كب

 . رول وا
 ۱ یخد هبصق كحوک جاقرب هدناتسدنه هلمساوب بس 1 ۱

 1 . رد راو

 دا داغ ناهر
  ,هطح (رار) كاتس دنه

 ۹ نرو تم وکح هدم ہس



 اه زا

 كهاشداع اب رد یددب ؛بول وا ندنکولم 9 ۶

 E 9 ھو روم 7 تدخن ؤا

 a ا ناتسدنه

 «بوشآ لد » ناهعهاش دق ناهرب

 .ردشمز زای هموظنم ر هاو

 نکد> تكیاتسارته ۱ لوا هاش ماظن ا

 2 ه دنس هطح

 «بولوا ندن رارا ریکح ۳ توقف نروس ت

ANEتكهاش ماظن دجا یرد «هدنسیرعه را  

 رکندجحا ءهدلاح ینیدل وا هدنتساب ۷ «دن رزوا یافو

 هنس 4۷ ده را ٩۱۱ ا سو اج هد پک
 . ردشه روس تا

 است تل ود هن

 ا هيم 1 یا هاش ماظن ناهرب

 یضت سه یردارب هدنس رک خراب تا .بولوا

 ؛ شلوا فلخ هل وا 12 ماظن

 كهاش رکا یدک
 یهاش ماظن لیعاعسا یلغوا یدنک نالوا شعا طبض

 2 ردشه زوم اتو E «جارخالادعب

 هلا هبراسحم یشراق هنیرارادتح روا وا

 -روپو : ek راچود a فو .بوریگ

 رل شا طبض س یتکلع ری ریکت

 میها رب ,!یلغ وا 0 تافو هدنح را ۳ یو

 E هالوم ندارعش اوا لح هاب ماظن

 باص ینسههانیفاس نالوا

 هدنناخو 2۳تن ردار و

 قع ه دند وبیغ « دلعفل وب هدننآس

 تدم

 بک ندنب ٤
 .ردشم زاب هنمات كنهججرت

 ندنسارعش نا( افرا 3
 ین دل وا کد < < بولو ۱ | نهرب

 وش . ىدا ندنرلهل و 1 اب وفص نایاس هات دلا ا

 EEN لح تس کیا

 دمو ایایمید ناراکشون ۱ رام نوخ

 دنتعکر ا ارخص "ناماد رب هلال كرب ووحه

 تاق زكا ماچ رد و ناک د داد یب "یخوش

 دیو امرمسرپ لفاغ ۳ | N نآ زا هآ

 توهر
 وف 3 یداو سس هدب ود رطح

۱۳۰۳ 

eAناب تشع نت اهو ره  

 هایسو نفعنم یرلوص « بواوا

 ی ر ب

 ۰ رد ر وهم ینیدل وا ی رقم كرافک حاورا «هلغلوا

 (سورب) هج رلیلابوروآو رایان وب ۱ 7

a ۰مکح رب یللب نالو ترهش هلیمس |  

 هدبهدام € سور « 1 رد مسا كخرومو

 [ ۰ هللرویب تعجارم
 تكتهسنارف ( 16۳۲1 دوخاب 36۳۲۷ )

 ۱ 4 تا ا ۰ یر
 2 وا یمهطدت رب یس او هو 1

 ع «(هنایلروا) الی «بول

 9 (هن و رو) ید ارش 3 را 2

 ىدا دودو مای هل رد طخ

 (ون آو) و (هروت) اب

 (هروی)
 تنم یسیضا را

 تاک هلا هعونتم تاو بح « بولوا رادلوصحمو

 داو ) یک س .ردقوح و او واواک

 هبیکیا هل رلما یرب یراقوبو یعاشآ «بولوا یربش
 (هردنا)مویلارارب ینیدل وایواح كنهطخ وب . یدیا مسقنم

 تنبرلتایا (هزورق)و (رش عم راول) هلبرلتلایا (رش) و

 تاغولعم هدایز ] .رودنا لیکتشت ی ررب

 نورق هطخ و [ . هبروپ تعحارم هنیرلعما كراتلایا وب

 لقتسم من

 ۳ هدندگ رات ° تونل وا هرادا هدنروص

 و هلس | ونع قلهقود ه دعب و قات وق هداطس و

 وروقرب (ینل هقودیر) یر ندتقو واو ؛شفل واقاا
 نون تاصعا یسلارف نادناخ هسنارف قرلوا ناوذع

 هنغامرپا راول (یلودح یرب) س . ردشلریو هنسیضعب
 ندنرلعبات كغامربا روک ذم هلا لودح نالوا یزاوتم

E. E)لودح كوپ "2 حاص ا راش ا  

 ی رهش (هژرو) و «قش ییسەط> (یرب) 1 بول وا

 . ردیا رورم ندای
BEBA) ۲یکهدنتیالو كينالس (۳۵۲6۵ر  

 ه رد رد مسا (01:س هیصف (د رف هرق) ۰

 ۱ . هل ر وب تعحارم هنسهدام « هب رف هر 21

(Brien) 1وا ندن ررادح هدنال ربا  

 - وط ه دن تین اد رابه جرات )۱ بول

 هنس ۲ ۱

 یرلیلدق راجاد باور وشس مکح و دن ودح مسق 8 كەر رج

 روج رو رقیح ندهدن ال ربا تیاوبو پب واغم هد راح ۹

 ] ا ودام » ناروا « j .ردشهروس مکح

 1 نوسایر

 هدننیک لحاس شانس ڙي

 دن ۰ e دعا

)Bri00(۔اق و» كنهسنا رف  

 (هسنارود) یهدنتلایا « بلا یر

 لام ه زیم و رک ٩۱ ۵ (باغ)و



 ی ر ب

 ٤٥۰۰ «بولوا هبصق ر یک اصق هدتسقرش

 عفن رم هرم ۱۳۲۱ ند رحم یاذح .ردراو یسیل اهآ

 EEA ۱ كيابق و «بول و | عقاو هدعق وهرب

 یناماکعسا ضعب 0 ‹«ىسەعلق ۷ طول م هلرال وب

 راو یراهقیرباف ضعبو یتکم «یسیرپوکرب عفت رم كب
 ر کسا ك .رد

 هدنلاح هلق نسم تیروهج رب نامز ییخ هرکص ندنط

 نالوا یواح ییراراوح هلا رېش

 .ید ربلپ رب و یان (هن وسنایر) ید هبهطخ

)Brienn€( 1هدنتلابا (هب وا) كنهسنا رف  

 «بولواهبصق رب كج وک یزکم ا ۲:

 ۔وقس كتل ود امور «بول وا رش

 ىد واوا

 ند رلتنوق «هلغفلوب یزکیم كفلتنوق رب لقتسم ےن ھلیتقو
 هد ۱۷۹۰ .ردشا ترهش بسک یالوط ندن راضعب

 دوی هک ءیدیا راو ید یکم هیرح رب شغل وا وغل
 هنایرب تس .یدیشعا لک رود تراباتوب

 هدن رخاوا یدالیم نرف یصکیا نوا (هیئوغ) ندن رتن وق
 یا تبار الف شفلوا باختنا هنفللا رق ایلهپس
 ندرت وق هنایرب هن س .ردشمامهلوا قفوم هتموکح

 تیلص لها یکهدسدق هدنسب د اليم حرا ۱۲۰۹ (ناز)

 ج وزن ی (هرام) یربق ك (دارنو) یلارق تنتموکح

 ها (ایردن ۱) یلارق ناتس رام هد ۷ هلکعا

 ا

 هدهع رد ی سەدام وق كنب رفس بیلص لها
 یک ربارپ

 ه طض یغالارق سدق نالوا یاریم ڭكنىسەجوز كرهدیا

 «ب وړم هلک بلاغ هق رد رف ی

 یجکیا ادتاو ؛
 کیا «هددسا شعشیلاچ

 شغل وا بالج ه هبنیط:طسف هد ۹

 هیدتکا هد ۲۲۳۱ oa شلوا یسیص و د(نودو)

 ر هلراراغلبو رلع ور «ك ردیا نالعا یغل روطاریعا

 یسدلوارایتخا ك د۳۷٣۱۲ و ؛شعا راد راح قوح

 .ردشعا تافو «هدلاح

 نر هدنفرش كتهبط رق هدنلدا | °

 وای یتغیدل وا هم بصق رب ن ۰ د: اعا هیسالب

 .روبدیآ 2 و

(Britanicus) |لغوا ك (دولق) ندنرروط ] -اربعا امور  

 «بوسلاق مور ندقح وب هلسیاسد كن (هنیس غآ )

 سوئباتر
 «نکیا 3 رقم یسواج ا ۶ بول وا

 تبحاص .یدیشعا سواح (نور) یلغوا كنهم وةر

 مس ندنف رط نور «هدلاح داوا هدنشاب ۱ ۵ هجرت

 هدننروص هل اهر لزوک یهعقوو (نیسا ر) .ردشفل وا

 . ردشکح وظن

 ی ر ب ۱۳۰

nیک هداشمآ ( د ووتر هدا رفا  

 ۲ كنءزلکنا نی لا (ل
 رهش 7 نالوا یکم ۰ (هدابراب) نانل و هدنلا

 وق (هلسبل راف) «بولوا هلکساو

 لزوک و یسلاها ees «بولوا رمش ل لزوک

 . ردعقاو «دنحشا كن

 بارخ ندهنوطرف هد ۱۷۸۰ .ردراو یناسیلک رب
EAI 

 و اور

 «بولوا هبصق رب عقاو هدنسب غ بونج هزنمولیک

(Bridgewater)زماکت  dieوس)  

 ۶ ۰ كل وتسیر و هدنتل ایا (تس رم

OGر روم «یسربوک رب 8 «یسلاھا ۱  

 بس, ردراو ینراح كالشیاو یراهشراف یلیخ «یلودح

 .ردراو رلمدآ 11

 لامش هزم واک ۳ ۵ ۰ كضابر زد هدیر

 هزم ول يڪ ۱/۸۰ كلیح و ه دنسدب ع ه« «

 یسلاما

 یافوسلزوک «بولوا طاح هلروس ییا .راردبهذلا

 كخشو یرهچقاب هدنسهرآ كروس ییاو یرلنادیم و
 یا نتا .رد راو یرصق 7 يدق ییدشا ما

OOSیاهو «بول وا هدنراهدار یشک ی  

 یاهو لصيف هدع «بولوا یځش رپ ندنسهلیبق نایلع

 هدنسی رعه حران ۱۲۳۳ .یدیشق وا طبض 8 دنف رط

 . ردشعشود هنیلا درلی اهو دن قاعتم «هد هسا شا

 نو a 40 دبع وا) هدیرب

 (عاص) تاناک رغف ل رے > «بول وا 9

 ؛شلک همالسا راز هلیم و هد رلت رعه ات كارديف

 ندن وا «بودیک ههرون» ثب دم هرکص نادر دحاو

 هدعب .یدیشفل و رضاح هدناورع نالو عوقو هرکص

 ند دز وا نک ۳ هداروا تدم ر «بوذدیک 4به رمد)

 رح هلق رط اع «هرکص

 وا یدانحاو دال وا «بودا تافو هدارواو ؛شلوا

 . رد رلش)اق هدار

 رد ورم نددج ر تحاص دل رش ثیداحا

 نک اس هدوم «بودیک هناسا

 ضصع لوقنم هلینطاس و هللا د,ع لغوا

E, 
 ىد تاذ 7 کند ند هباعک هدنوسا نافل ن

 لده ا كيوب ردا نا ؛هددسا نالا یی دنلوب

 .روئدا ۵ نا امت ییغی دل وا

 اخ (یرادل الا دبع ن رک وا) 8

 ۔اس ہدف رش سدو ه د۶د «بولوا نده 9



 بس ,ردشعا لقا هنیرش تدا شو

 ینیدلوا (ریر) یمسا ید كنءریره وبا ندا

 کا ىا كب ا 4

 هدلاح یید دل وا شلدا و ههل وکرب و رسا گیر زا

 ك ملایم وم ندهللالوسر بناج «ه رکص ندقدل وا دازآ ۱ ۵

 هعقوو .یدیشلروب ری هقدالاق بول اف 9 تحس

 وا قاب هرکص نددازآ كحاکن یلوا ندنعوق و دازآ ۱

 .رلتخاقوح كن هددیهقف تو هدنقح ییح هيم وا تو ۱

 جاصن ضعي ا لبق ا ن تالاب بول

 و شەرو هدیفم

 راس واغ ك رکا ( (Bristol) ۱ 1 لر 5

 وا هلکساو رهش رب كوي هدنتلایا ۳

 (نو وآ )و هدننع هرتمولیک ۱۸۰ كنهردن ول ا

 ۱۵ ندننصنم روک ذم رب «قرلوا هد رزوا یر |

 ءیسلاها ۲۰۷ ۰۰۰ TE هد راق ون مز: ولا

 یتسوا «یسیریوک هعصآ رب لزوک «یرلهری-سم لزوک

 ریمذ جاق رب «یساسیلک رب عنصم «یسشراچ یییروا
 ندنداعم راسو ر قاب «یسهناضتک «یوتفلا راد لو "

 ناسروب «نواص «هنکیا لیوط هلاوداو تالآ عاونا

 یتراحش كلشیا كو یرهشرباف هراسو هیوی یازجا

 عون رب فورعم هلیعما (لوتسیر) هدنراوج .ردراو

 هز قردلوا یدیلشت سالا ندنوو «بوقیح شاط "
 .ات لا كنءرتلکنا ربش و .رونلوا لاعا اش کا
 لوتسیرب ت .ردیرب ندنسهاکسا ۶ نالوا 2

 هزیلکناسفن هلیسهطخ (لاغ) هدنریکدهدنالربا یزفروک

 ۲۰۰ لوط یقرهلوا هدنسهرآ ی و مسق كن 3

 (نووآ) هلیغامربا (نروس) .ردهرتموایک ۱۷۰ یضرعو
 .رولیکود :رفروک و ی

 كيم رحم وسا كنابنالآ (ظ)15880) ) ۰
 SEATE AE 1 a ۲۱ و 39

RAE 3ردمس 4۶ دو هطح ر عفاو ه دن) ایم  »> 

 نرق ین ۱ «بولوا قلتوف رب لقسم هلتفو هک

 زایی هنلا كنايرم- وآ هد د الیه

 ردقحم هنغلەقود كوي ندا ٩
 یر ند۱ ۰ ٩

 سم (Brissot) ا

 هدنسددالیه رد ۱ ۷ ۵ ء «بول وا بس

 هن راکفا تكنوسور قاز ناز . ردشغوط هد (هرب راش)

 ی ر ب ۱۳۰۵

 ما رلا اوا سم هدننب شب فونص «بو-لوا ع

 ندسحو ؛ششوا سح هنسهعلق (دلینساب) «ندنکیدتا

 سن هرع رب یلع «بودیک هب ه زماکنا «هدنغر دلت ر و

 ندکدتا تحایسر خد هباشمآ .یدیشمالشاب هکشا

 هلالتخا بودا تدوع ھاسا ف هد۱۷۸۹ یرکص

 هنرش هع رب یرادفرط تیروهحو «شعش راق

 -اضعا یسهرادا سلجم كنەتق وم تموکح .یدشمالشاب

 هکنلفو هزیلکنا هدعب و هبایزتسوآ «قردنل وا بصن هنغل

 تیروهج .یدیشقا خور یسفلوا برح نالعا
 ور) .هلکمک هنتسایر یسهقرفرب لدتعم كننا رادف رط
 تاموکح كندسنارف «بونازق یتتموصخ ك (رییس

 هد۱۷۹۳ و یارما هلغفل و هدنرکف ضو هنلاح هقفتم

 رب قلعتم ههیلدعو هیسایس روما .ردش وا مادعا

 ضعب رکید هلیسهمانتحایس رب هاشمآو یرا چاق

 . رد راو یراث آ

 لدن ویضایر ریهاشم هزیلکننا 0

 هد۱ 7۱۳ ۰و «شعوطهد۱ ۵ ۵1 «بول وا

 تشیه ریار هلا نو

 قف و۵ 4 ا تایفشک ضد ی

 اوصا هعراعل .ردشعا تافو

 ةلعتم هنايفارغ و

 هیضایر هد رلنونفلا راد دروفسق واو هردن ول را

 ناشی

 وس) كنهزلکنا (ظ۳1۵0۱۵9) | ۰ هم

 ۸۰۰ كنهردن ول و هدنتلابا (سکس ۱

 هدنن وح هزه ولیک ۱۱۶۱۷ ۲ بول وا هلکسا و رهش

 ك « یمتح ر 3 قلعم هد نا وط هزم e یسلاها

 قرشو یروص لدعم یلکیلح «یرلماج کد رومشم

 عرفو مامعسا نیزای ۰ رد راو یاس 2 هدو صا
 هتس ۱ رم ول . ربنالب وط قلح قوح ك نوعا

 کن زو د کیآ ره هداهالوا
 لوپ هدندم زا «هننرزوا یسهریدیاپ هیفیص رب هداروا

 ۱ . ردشل وا رهش رب

 لوربن كنايرمسوآ ( Brixen ) ۱ نت

 ۱ ( قوریشا) »لیست ۰

 28 ۰ ۰ .تاول وا هیتسق ور هدف رب فوت هر ولیا

 . رد را و یا رش لزوک و یماسیک ۳۸

(Brixham)(نو ود)كنهرم 1 ا نوود) كن ریلکن |  
 ر هدنیوق ( یابروت ) و هدنتلایا

 رش لامش هزنمولک ۷ د (تومراد) «بولوا هبصق

 جیم <« یسل ) اها

 , ردمساج ییلاها SINS و عماد هدنسق



 ی ر ب

 نیداق رب هروہشم هلتفا رظو مرک هدب رع |
AEاخرفاسمر هده رونه هنیدم . 

 | کیر
 . یدیا راو یسهب

 جوسا Bs Brielle) هتتس ])

 ) ندن ر لسد رپ یا

 N SE یر 4( رکیزب 0

 دان هل سن ه_زومآ «ك رودنا نسیس ات راس انه رب هکر

 بوسم ها اس (ههارب)

 هدنشای ٩٩ .ردشعا داحشا قیرط راهبهار رب نانل وا

 هد ندوع بودا ترایز یمدق «هدلاح ینیدل وا

AAردشقا تافو هدامور هدنسب دالیم جرات . 

 .رونلوا ارجا یسیطرو هدن ۸ كلوا نیرشت

S$. Brigide) — aii ۳ rigide) ۵ | هدیکیر 

 ۳ 9 دع یبهیماح كن هد ال

 - راو هبهبحوق «بوغوط هدهدنالربا هک « ردهزرزع

 رهبهار ماطر هنفا رطاو ست زمسانم ر «نیزسقم

 خراب ۵۲۵ .ردشعا داحا قیرط ر یی <هلا عج

 تر I LO E مدرک
 . رول وا ارحا

 | لید
 . ردشعا تاقو هدامور 5 و

Bril )ماسر ر ر وهم یلکدنف )  

 «شع وط هدر ون ] هد ٩ «بوا وا

 ندوبام یردار

Eی وا هدن راهم هد سد | شا  RE 

al, (وا NN (Brindisi 
 )4 ر ۰ ۰ 0 ۵ ( ی دن رب

  aDیریکد قیایرداو هدنتلاحا 1

 E لام ەزەە وایک ۸ 5 كنهتنارت وا قره وا هدتلح

 یا «یسیلاها ۱ .بوا وا هلکساو دیصق رب عقاو

 ل مهد و كوي یلیح هلیت# و .ردراو یر هد لزوکو

 ید هدب دالتیم نرو کوا نوا ¢ بول وا رهش

E OSندنف رط ره كناتوروا .یدیا را و یسل اها  

 هل -هح و (EE 3 ا تولدت لو رادد كوي ۴ 913

 « لەلوا یرب ندنرهلکسا كوب كا: كنابوروآ نوت
 7 هغ ارو نديك یتیمها یسا

 هدنتلایا (هزروق) كنهسنا رف (1۷۵) |

 بونح هزم ولیک ۲ ٩ تن رهش ( دل و)و ۱

 ی زک اض هدر زوای ره - (هز رو)

 4 یتکم «یسیلاسما ۱۳39

 ) ی ردل وا ه دنسدب ع

 ) ی توسلوا هب صد پ

 . رد راو یرلهش رباف ضعبو یس هناك
(Brie)فرس بتونح اخاس را هدهسذا رف  

 ۳ e aR RE E aS LE LAE SE NS ا

 هاب را هطخ هایم اس یرکیدو «یسوطا هسلا رف) یمدثرب

۱۳۰۹ 

 هب رام عم هنیس ) مویلا .یدا طو رم

 ۱ E رو دبا لیست یبطعا

 ۱ «بولوازدتساسۇر كفلناتستورب (0۵26) ] ۰
 ؛شغوط هد (لزو) هدسنحرا ۹

 تایل زع قاط ر هدنن اسل نینال «ب ورک هلتهافس نکا جک و
 كره زاو ندتهافس هد ۱۵۶۸ .یدیشایوس یخد

 تسویه ات داد هلاف)و شک هونج

 ه رحم وسا تقورب .یدیشعا لوبق ینلناتستو رپ بوک

 نو رب ص ندقدلوا لوغشم هل ب ردنا هدن ران وتفلا راد

 قلارق هراواو سن ینلناتستورپ «بودیک هب هسنا رف

 روهظ هدهسنارف هدورص وا ءهلکخا بالج هیهذم وب

 EE باس هنعوقو UE بهڏذم ندا

 كرلناتسنورب هن رروا یناقو ك ( یولاق ) هد ۱۵ ۶

 عقاو هد ۱۱۰۵ و «شلاق ه هجر بحاص یتسایر
 . ردشل وال وغشم هلک ارش ینبهذم نیکد هنناف و نالوا

  نسنارف ارفن لبحاو امطن ترا لدواد ترضح
 . ودشفلر ید را شعب یدو :«شقا هجرت هبهج

 ك وصرپ بوسم هدسا ید هد دیش ا

 قیدص رکبابا ترضح «بولوا یعسا ۱

 ندا تار هوب یاعدا هدنتفالخ نامز 4 (هضر)

 یدایق ددیلو ن دلاخ ترضح هللا (دلیوخ نی هححلط)

 نالوا شلو ع وقو > "دند نیلسم رکسع نانلو نت

 یدسانصحم ن هشاکع ند داع .ردرومشم هللا هب راع

 (هخازب مو) هب رام و س .ردشلوا دیش هدهب راځ و

 ن هنییع) نالوا یدناق كن هحاط . رد روهشم هلکغد

 كاذک < هل رآ ندهکاط هدنساننا هب رام (نصح
eروضحو ؛شعشود رسا هنبیع «بولوا مهمه  

 ہےاط .یدیشاوا رهظم هوفع «بوابر ون وک هن هفیلخ

 هب و .بودیک هبه روم ةن دم هدتاور رب هسا

 « بوحاق هماش هدتاور رپ رگیدو شا راعغتساو

 هدنتفالخ نامز ك (هضر) باطخ ن

 ا وک هب هن دم «قرالب E ندنف رط نیل وا

 93 تر ه دع

 . ردشا و ناماو وفع «ك رهدیا هو

 EOE لورم (ناسیم) هدن رق ہر صد زار

 LE ki توقا غ دل وا EE كح وکرب «

 روی دنا قو

 4 اب ۳ ھا ر
 او باب لنغاهسو 7 بلح ۱ هعازب

 7 هدنس هب روا اتش رط ناف چند ندبلح «قرلوا |



E e 3بود  

 ا ,ote e ا ی پر

 - ادعا بشکم «یتکع یجصوط «یتونفلا رادو ایم

 ؛یسهزوم «یساسیلک ناتستورپ رب عاصم ی

 زر «یسرپوکزپ لرو یھ

 «بازوج لا ی زا ی

 یر هقنراخ: راسو تعا ۳  و

 كنودرا لوق ادب .ردراو یراض كا

 یرادلشیق ی یخ بولی وق هلاح مکعتس «هلفلوا ی ر

 ك ربهاشم قوحر .ردراو ید یسهةیرباب توداب ریو

 .ردینطو ك (وغوه روتشو) رېن عاش هلج زاو ۱

 . رد (وشوزو) یعدق مسا :بول وا زر 3

 ۔ رشون رورشم ندهیناساس كول 4
 لقع بولوا یریزو كلداع ناو | 4 دز ۹

 .دننس یسک لاوتاو شا
ّ 

۸ 

۱ 

rS 

۰ 
4 

 ما طر جد لدده . - ردل وقنم رداوب قوح

 ید هجرت هبیوارپ ناسل «بودیا بلج رلباتک
 ۷7 EN سهره بول وا رو نامز قوح ۰( کا

 هدن رلخ را ٥٩۰ ایو ٥۸۰ كدالیمو هدننامز كنا ورشو

 ق |

 . ردشفل وب Oi اص ضو عو ؛ ؟شقا
 تو هدن اتسهق (- ایک ) دما كرنب : کک ۳

 كن هیلیع |مسا لات نروس ۰

 اب سک نالو ین و ا

 0۱۸ ین هدننافو كموقرم «هلغمل وأ یرکدل ریما لح

E:ندکدروس وک  

 ایک لغو ۰

 6 بول وا ندنسایدا نارا

 ی دا و رهش

 بوک هنب رب دخ رات

 ردشما تافو هد را ۳ هرکس

 . ردشل وا نا دم
 هبصق تاحوکرب هدنبرق هقلاه 9 ا 3

 طقس كالع: ربهاش» نمی بول وا
 ر ا رکذ یوح توقاي یغیدنلو یس رک 1

 تاب

EAE ِ۳۹  
 كن رل تتح ناخ دیعادبع ا ها ER + | مع مر

۱۳۰۷ e 

 .دب راتب داق كنا ناخ دوغ ناطاس بول وا یسهدلاو

  9تارمسخ ی هه ۰ بم دي

 انغرب لکم هدهجغاب کی بولوا قو ج ك یاربمو
 دش رش عماوح .یدیدشا نی ید یبهناخ هتسخ

 ت ویق نوابه یار هدهعب ی قو کا كس
 ردیشرش حماج هدلاو عقاو هد رح لحاسو هدنسیش راق .

  ۰نا دوغ ناطاس «بودنا لا را دم را
 نفد ه دنس هب ر كنب رلترمضح ردشفلوا .

 وا ندن سار عش رشاع نرق (هلادبع) زا

 یضاف یوهبلف بول 3

 یضاق لا وط هل وا 7 4فلاءاد .یدیا لغوا

 .ردشا تافو هد ۸

 كنا شب ورد

 ۰ یدیشلو ترهش يع

 یک خرج هسي رول نمرکد هدننس وا مش

 ع وکو ا هدناهح ها قیقد رکق هی نہ

 2 و ہوا ندنسا رعش a 2 ید ول
 ِ ردن دن راعشا 1 تس ون . ردشع | تاقو نکیا

 هدا هدنلیا مور

 دهاس# و ی هدنر و فراع قسعل وا نمسق

 دهاز کتب شذربو هداع» هل یعست

۰ 

 )یز
 وا ندا رعشس نرخ اته (یدنفا درجم)

 هد۱ ۱ ٤۹

 ردندن راعشا a تاب کیا وش .ردشقعا تاقو

 . ردیلغاط روفکت بول

 قيال لک كيا توف ققو كشونو شيع ردنوک وب
 نزغوسط قارتوا دهاز یر نابراک كس رولیب

 قوص هيا نعط هلا راکفاو م شلوا قاذم

 زغوط قالوق ادیش "یزب هیازس ات مالک

 ك 2 یدانارتسا یر دو دل ا تا هحا ار
 ندجسار و نارا (د ) در

 ندنتعیط ۳ «هلغل وا مدآ برش جوش «بواو |

 هددابار سا هد: ط ساوا ۳ E در 5 یالوط

 ؛ردشف وا لتف

 تشاد دنابیم هاوفکیت م اناج

 تتساو دايم هاتکس لد رکف

 ۳ ردن دی راکش هلج عار وش

 ندروآ نورب ناقشاع ا لد

 ا دیا دیه هان لو تیس

 E ES (روکشا ادبع) ِح

 نع «بول وا ن E e رعس | یواهد " 7

 هد زار بش تلم لیخ ۳ ٠ یتیدل وا لک لصا

 ه دن راب ۱۲۰۸ (هلتلح ر هنا رح وک یرکص ندتهاقا



 | س ب
 زاب هم ولام ر هلی ا ونع « مد ٽر » هنما ناهعهاش

 ییا رب وش . یدیسشع | تماقا هدیلهد هدعد و * شم

 رد دنس هم وطنم روک ذم ٽي

 راتفک رعم نابز یطوط

 یءاش تحدا تسم دن اعقک
 ف

 حا یهام وچمه غورفب شیور

 "ار هر نار ۱ ( (لیقع ربم) ۲

E 
 بیبط و تیمار IN ف یر

 داس رف . یدا E هب یضصام ساع داش «ب ول

 و . ریتم همت قالب لاک سه او نوو

 ۰ : رداد راعشا هلج یعابر

 دنسش ورف رازاسب رای مغ شاک یا

 دنشورف راب مغ هک انآ مهد ناجات

 اراک هک هدیروش لبلب نیار تجر

 بول وا ندا لیعغوا ۱ عید

 . ردشعا لقت

 هدنتلابا (تل وره) كنەسنا رف (36210۲5) ۰

 بوش هزم ولت ۵۳ تك (دیلش وم) و 2

EE(د روا) بول وا هب ص 7 یس او  

 (قودکنال) هد رم

 دل اه | ۲ ۸ ۲۷

 .ردعقاو هدلم یرلک دشارب كن ودح

 رب یا «یسدناهنک یکم 1

 یسهقینع راث آ ضم راسو لو وص «یسهعلقرب هلل روس

RA ISیر  RESخش یلدا  

 هنس جاقرب هلا طبض ید ییهبصق وب نیاسم هع ندنا

 .الیم را ۷۳ <هرکص ندقدنوط هدن رله رادا تح

 . ردشعا دادرتسا لترام لراش هدنسد

 بع كنسەع دق هطحخ یارت (۳۵۵565)

 -راوح یسدلساس بود رو هدنتهح ین ونح | :

 «بولوا یمسا كم دق موقرب نالوا شفلو نک

 (هراپاسب) یرازکرم

 اس هدرا

 دا ر وو هل راکلیشح و رلن وب

 .یدا یسهیصق

 نالوا فاضم هب هبلق ( Bessa 001۵) ۱ اس

 بول وا یمدق مسا كنغج رازاپ رانا
 س) هدع دو اه ۳ .یدآ یک رم

 هیاراس و ایامور (۵۹۹۵۲۵۲۵) ۱ هباراسب

 ِ یارحا توو یلیخ هد تھ ۳

 ید یسهطح ها راسب

 یراید:.کح

 | اع ر شا ذ وشو

 . ردشل وا دیس هما و هلتسن هرلن و

 «بول و

۱۳۰۸ 

 لدن : را مصیف هب ر لم ہد

 iza) هل رل لب ص هدنس هب راح هوص وق ا ینیدلوا

 E هی هی مع تل اف د رز وا ی ولغم بود تب

 وییام «لاحم ند رلفلخ ڪس .یدیشل وا عیطم و میان

 هرزوا قد راقیح ند هی امع تعب ات یک الفا نبط: ط ہہ و

 ۔رادیکح نايتس رح نانلو هدنرراوح و «نایصع هاب ام د

 رب «بولوا بولغم اعاد .هددس راشعا قافنا هلر

 ار 4ےلغوا ترد «هنب رزوا ق امح نالوا رهاظ

 هدنس دالیم خرا NNE ‹«قێرەنڵلوا بلح هل وی اتسا

 . ردشش وا ما دعا

 ا اس
 تلاباو هطح 7 ۵ طّخسان وج قرش 8

 دا رلتلایا (نوس رک ( 4 ایل ود و) الات ا

 هلنادف ید ًابرغ لا هنوطو هلربکد هرق ًابونج
 .ردطاحم و د ودع

 یارننم كي هیس ور (136950۲0۸۲10)

 .ورو (تورب) ندایامور هطخ وب

 -وآ شر هل رزم (رتشد) لالا راس ا هیس

 5۵ ۱۳۰ یسهیعطس هحاسم .ردیبک هرز رپ «بول

 بول وایشک ۱ ۳۱۹ ۵ یسیل اها و هرنمولیک عبرم

 دیصق و ريش یتیمها رکید . رد رهش (فنشیک ) یک رع

 قآو (یلک) ایلک .نیتوخ «لیعاسا «ردنب : یر
7 

 .ردراو ید یرلهردو یاچ قوح
 تیک «دلفلوا تبنم ك یغارپوط «بوسلوا هوواو

 . رولوالصاح یعاونا رلءویم راس و موزوا هللا راخذ
 نامور یمظعا مست كنسيلاها .ردقوج ید یرلاعرم

 رب هقش ندرارپم لو نالوا هدنفا رطا

 هججلاها تیسذح درک هطحخ و .هلفلوا خالوا .ینعب

 نامز .رددنام ةبايامور یک لدرا ہرا درکو
 ۱0 تواوا دونعم ند (ایحاد) هدعدق
 ضعبو طبض رار هل رلفرط راس كنايحاد ندنفرط

 . یدیشمل وا ناکسا ها رلرحاهم امور

 یک كنج «راوآ نوه

 هنیلا ید كنم راراتات عرقو ۵ رلوفم ق

 قره وا طبض ندفرط راراجم ارخوم

 «توغ هدد

 لابا ۳۲ طظ هیشح و ماوقا

 ۳ ۳ 5 قردنل وا

 ۰ ی دیش ود

 ۳ را وا ۵ (نزوفاتاق)

  هالیم ځرات ۱۲۹۵ ندرلنوب .یدراروینلوب هدنسامدا
 ك د ناخودبا فاودور هرق ندا تافو هدنسید
 ندیم دراراپج قالفا بلا هدافتسا ندنسهبلغ

 .ردشعاسیسأت یشرکبو «لیکشت كالسن رب باو رار وق
 (یسهدوووو) الفا (هکربم) نالوا ندناسن كنو س



  Eب 1
۳ O 

NRE 
N rE اسب 

 هلیدی ( ه راسب فلودور هرق) هد دالیم نر شا

 هلادغیو قالفاو «هيمس ایاراسب لغنارق اا 3
  ۷ 0 OSEف 9

05 E رات A4 0 
E 4 كدة را ۷ یزد 1 

  2كرب هیدیس ور هلیسهدهاعم .شرکب « هرکص ندقدلاق

  ۱۲۷۷۳ 8اس هنوط یتدهاعم سراب هد
 " شعربو هیاییامور پودا دادزنسا یتیسقرب یکهدنلح

 |  ۱هدا
5 

 رسدهاعم نیلرب یخد ییهچراپ وب «هدهسیا
 . ردشعا هداعا ه هیس ور 3

 نلیرب و هب هم رکم کم هدنلهاج نامز ۱

 .ردب رپ 4 رسا

rهلادبع ر نالسرآ ثرالا وا  
 5۹ 3 7 e یریساسب

 نددیسابع یافلخ «نکیا ی وک كنهبو ن هل ودلا ۱
 ندکارتا یارما بوک هنسهرص یلاجر كهللا ماب 3 ح

 افیا تامدخ متاط رب رکیدو طبض یراببا . یدیشاوا
 هسلصت ره «نکیا شلوا رتالاپ یردق E ندکدشسا

 "بحاص «بولوا لصاح تدورب هدنراهرآ هلیا هفیلش ا
 ینیدنلوب هدهربام هابایطاف صاتسم ی هدر شما

 ولی راقم ند دادغب هدم رات ٤ ٤ ۰ «هلغلوارابخشآ
 دلکن و و ؛شلوا لخاد هدادغب یخ لرغط هدنیقع

 «هنب رزوایمغاروهظترفانم هدنسهرآ كارتا یک هدد ادغب "

 توق «هلغفوا عج هننای كنہریساسب یغوچ کارا"

 | هساسپ

 نب شیرق ىلصوم ربارب هلدیزم نب سیا «قد هلو
 یند ءلشیرق هيلا یوم هدعبو ؛شقبا طبض ندناردب
 یقرهوقوا هبطخ دنا یطاف ر تنه قیاضالاب

 كن وب .یدیبیشل وا لئا ها ندنفرط هیلاراشم

 ی «بوشس وط هه راح هلکب لرغط ۾ رزقا

 یلاسا ميحاربا یردارب ك لرغط هد نخ رات <.

 هلشد رڌ ی ریس اسد «نکیا دكا بیقعت یےعوط هنادبه ۱

 اورو «سدحو ذخا یهفیلخ :بورک هدا دغب را 1

 هیطخ هنما دلرصتتس لا لق یاد 28 8
 ییردارپ كيلرغط هدنخ را 46۱ هدهسیا شا وقوا

 ساب معاق ها ل لوحد هدادغب ۰ رکص ندک دا لتق ۱

 یریساسب «كرەدبا هدامآ هدا تل یهلآ

 .ردشفلوا لتق هددب رام نالوا عقاو :

 «بولوا نت سهدمالت تواس ]

۱۳۰۹ 

 ۱ هلن !تعصع اال وم و ندنسا رعس لا رم ۱ ۱ ۳

 ر س ب

 (یریصح) دل وا لوغشم هلقلیح ریصح هد رها یادتا

 ۷ ناطاس لیلخ ندروع دافحا یدیشتا صلح

 هلج دود وش - رد ماقا ENS تكهاغناربما

 ردد راعسا

 دیش یرعاشب یسا هاش

 دیدن خرچ مشچ شیدننوچ هک
 ایند زا هک ردق نا دش دو

 یس ر رجال 9 ین

 همرکم کمو غا رب هدنبرق رب | قاس

 یم ا كیوص رب هدنسهرآ )ا

 ر ید ی ( هلا ) هلا دی یار «یک ینیدلوا

 . ردیعسا كن هبقع

 بول واند راصنا وند هبا (ىهجلا) ۱ 11

 . ردشغل و ا هدنسا ردي ۱ ۰ ٠

 عزا نن عو تاره دا ناسک ۳

 هام[ تب دم کد بت تر 0۳ تسا
 هر هغابو غاب « بولوا روهو كوپ ك هدښامز

 تربش هلفلوا یثشنمو نطو كابداو الع قوج كيو

 یتفیدنل و هدالحرم ۱6 ند هنزع لقوح نیا .یدیشاو

 شوط زوب هار هدننامز یوج توقاي , رویدیا ناي
 : . رویلیوس یتفیدل وا

 تیا م هتننسهدام نا | ۱

 [ ۰ هلروپ ۰
2 

 (ردففح ندقاعسا و ا) ق اڪ س دوخ اي ۱ ی

 ۳ ریهاشم نا ربا « رد رچا سا

 د وبگ و ی ا رعش ات

 كن عطا هج رب تحاص «هدلاح یر دشا مالک سصح

 * هم ب ۰ ب
 یو هو شل ندنح دمو فص و

 ۰ ردمل زاربس بول وا ندن_س

 . ردشم ه۶ وسود

 .ردش و ترپش هاکغد ( هعطا ی ) هیلع هان

 ندن لر وطنم كيش ر ۶ ن ردن دیتا ندروع دافحا

 هحاوخ ارنکا . رد لرهو فیطل یراعشا .یدا

 یافو .ردشقعا نيم ینیرلعارصم كنب زارمش ظفاح

 هلح تب یار وس .ردشلوا مقا و هدنګ را ۷

 : زدند راعشا

 هبرف بلد نسح و ناي رب "هرب لاج
 ارامغب نا وذ ناکرتهکل دزا ربص دنندرب نا چ

 هدولاپ راسخر نارفغزو كشع ییارآ هچ

 ا رابز یورتجاح هچطخ ولاخویوب وكن رب

 نر ها (ةاطران س نجراادبع و ا) ۱ :
 ( ماص ) لاع رخف ترض- «بولوا ۱ ی تا

 لئات دن ب ول وا لفط ددل شعب هم دنفا



 ط س ب
 ا (هضر) تاطخا 0 E تربطح ٠ ردشمایه وا

 را و هرم نوا دادما هصاعلا ی 9E ه دنتخ

a.ب ولاق ا ۳ ٤ شغل و ه دنا نا هو » 

 (هضر )لع ترضح . یدیشعا باشا ه هبواعم
 ؛بولپ ردن وک ۍشراف هالو نانلوبهدنمو زاعح ندنفرط

 كب هدنقح رلندبا مارثلا ییفرط كنا رم ترضح

 راج .ردشغا باکترا رلتنایخ و ملظو ردغ قوح

 كنو یرلترضح یراصنا بوبا واو هللادبع نب

 نالوا رویم هغجاق هلکرب یهرونم 4دم ند رش

 یس لوا لا یی ءاسن صو هاڪ

 هلاح وب یتانم وم ی فوج كن هدنع 0 | مدآ را ندا
 هدنبامز كنه واعم هد تاور ر .یدیشعا راج ود

 ۔امز كناورم 9 كللادبع هدسا ور ر رکیدو هد دنن لد

 . ردشعا تافو وله ات

 ندهباصص دوب (ینزالا مس یبا نل ]| و
 «هللادبع ناوفص وا لغوا «بولوا ]7 ۰

 لا هک ید هام یسهربشیهو هیطع یردارب

 «نایفس ن سس «ربع)ایعار ی ی دارو

 ارد د هبا ید نایلس "مس

 طایمد و ه دنس هطخح هلهقد طارسل

 ۹۳ ادلب) و یفیدل وا ہو ر ەك رو

 .رودا ر کک یوح توقات یکی دلنید ید حس

 «یدا دعلق رب درد وا و ۱ 2 ۰

 ل
E AE 

KS 

EEEها لک هدنناح وتف  

 .ردشلوا

 را نایت ناو هر

 با رح و دعد «بولوا یت

 كحوک رو هدوووا رب عسا و «بولوا هیصق رب هدنس
 . دراو رلغاط قاطرب هدنبرق . ردعقاو هدنرزوا كباچ
 رو

 .یدبا تالشیا كب یرازابو وے راچ

 بول وا روم ر مکس و روم

 یسالا

 تح وروو لقت هدآ درب هدننامز هیس ایه 9به «بولوا

 و كوي 8:

 روپشو

 2۳ كح وک م ویلا بول وا بارخ ه دع .یدروشوا

 یاس دن زب اب ندهللا هال وا ربهاشم .ردهدنلاح دیصق

 داو طقحم تایی ایل ناوخت رب هاب را
 .ردعةا و هدنطس و كي هبص یس ر كہلاراشمىلو

 .وا هبصق رب ندنلاعا نایج هدسلدا | لو
 هل رلهد اعم نالا ا «ب ول ۱ 9

 مولا . رویدیا راذ یوج توقا یتغیدل وا رومئم

۱۳۹۰ 

DE۱ رو نه  

 اذو رعم هلیمما (هزاب) هح رال ویناپسا

e۳ ۱۳  
 1 ا ست و دننهح دنق و 4 5 / 1 و لس < ۵ دل < ت ۳

 ۱ ره ضع بول وا دیص و ر

 | .رویدیا رکذ یوج توقاب ینغیدنل وب یسآر طقسم كنالع
E Nهدانا  E2 9 1 د ۱ همم 3 رج  

 دن ونح ه رام ول يڪ ۲۳

 لالابح هلی 8 بول وا بصق را هدنس 4طح بازو

 كل رب رب فو رع ول سا (هرکس یداو) و ی وح

 زکلاپ «بولوا یسلاها ردق ۰

  oردر رو برع یروصقو نسنارف رو ۰

2 

 ۰ ردهدن زا

 نصعإ ید السا رف «بول وا یعدنخ و روس |

 .رد رشت ا هوالع تامغا

 رب كوي

 هدننامز هیمالسا تندم

 تلشیا كب یرازابو وشراچ «بولوا ریش
 ریهاشمضعب . یدا قوح یو دح اسم و عماوحو

 تنم یقنارطا

 دان وو :رفرویشن یرانرخ «تولوا رادلوصعو
N EEN۱  

 .اصق (قم) لنغاعس ناب لبح ۱ تک

 وا 4ب رق 7 قاره هیجات مایلی لایق

 .ردشف وب یو مر نه ید تكالع

 یاد کس . ردعفاو هدفا EE كتو رەب «ب ول

 رد تو «تول وا ر نده رق ۹ یسدیوح

 ۲ .ردراو یسیل اها

 لرکب راید و هرنغاعس و تیالو رکن رابد نت

 هد و یر2 هرفهولک 4

 كح وکر مرز) مس ی هدن راسد لحاسش كن هلحد قرهلوا

 . رد هیص

 0 ۳ یباح) لمس ندبه لا شا لر یا ا
 هد هل وس هعطد هر دن اغماد «بوا وا

 .یدنا راو ی راهم

aصام ت 9 ید ندنسا رعس اعم تره  

 و زی ملا دبع هحاوعخ) یر «بونل و تاذ حوا

 نع هدیربو (یوروک اک نسح ریما) یرب «(یروپهک
 .رد (ناخ فسوب دم ریما) نالوا لناشخدب لصا
 2 ردن دن راعشا هلج تنررعح وا تد وش

 یکیمروش کیم ماشو E دهاز

 نربک ۱ هللاز , تسربک ا ٠ هللا

 هنکح لوم ا برعل ادنع ۱

esزد ۳1 «بول وا نداق ۷ ا  

 8۰ هدنسهرا یرالیبق ل الا رکب ییالوط ندنح رح

Aردشم رب و تییبس هب رح 4% ندا ماود  



 ڭا و ا ۳ -
 نانو هنلناق كناراد ییدسا نولغم

otاو ± یسدنک .. ردعما نایربو ندنفر ط  

 لو نالوا پولقم هدنسه راع (لیرا) ولو

 «هاندوع ده روکذم تیالو «هرکص ناک دا لتف

 ردنکسا e «هد هسا شمشیقلاق هنس اعدا ل

 ندن رالاش رام e e ا

 رنک اك رل هب راحت ییدتا كنوب «بول وا

 ۔ایقفوم کهدایاپسا هد۱۸۰ ۸و ؛شفلو 0 و

 .یدیضشقلوا نییعت هنغلهقود (ایزبسا) تیرذوا ف

 . ردش وا /اعف هدنس هب راع هسقاص هد 1۸1 ا

E, ۳ردب «بولوا ند هبا .  
 (علص) هلال وسر ترضح هدنس هعقو 3
 نلیردن وک هب هن اعم یني رکسع كنايفس وبا ندنف رط زدن

 .ردناذ و و

 كندیداب کهدنسهرآ قارع هلا ۳ | هم | 3
 لدا رعو زس وص «بولوا یمسق رب 8

.* 5 

 .ردلوج رب یلاخ
 بوت تکلع رب هلسا وب ید هدسلدآ -

 «قردل وا ف رحمند(هطیسبلا) ندنف رط رل وی اپسا حولا

 [:تعجارم هنشهداد « هتسابلا »] .رویطد تس6
 هدننامز هیسابع یافلخ (نارطلا) ۱ ل 9

 .ردندرن دا هجرب هب برع ن 1

 یارعش نوخأتم (یدنفا س و
E 4 ۰قیسا مالسالا میش بول وا نده ام  

 «بولواندیلاوم .رد : دن اب رقا تم وح یدنفا رشاع"

 تس ییا رب وش .ردشعا تافو هدنح رات 33

 : ردندن راعشا ۾

 یدلون شرتسوک ېيک كيب رصق رظن
 مرلهدید هلاسیخ 7 هاش وا یا

 شوج نا یلەقلح بآ ردیا ندنزوکر ک
 مرلهدید هلاسا ندم هژم کشا هجګدیا | 9

 تردشعا تافو هد ۲ «بوسلوا نداک 7

 < رد دن راهسا ةلج تس و

 نکیا تسبححو ی مرمه هلا, رای نامز رب 1
 قح ؟مویش ید و هنا ره هل و غیب ید

 و

۳۴۱۱ 

 | ندیا و ناسل یهیفسلفو هیبط بتک

 نرخأتم ید وب (یدنفا سم ا ۱ 3
a۱ ۔اوخ و وباتسا «بولوا ن ذآ رعشس ۱ سا  

 ر ش ب
 مجحسم هرادسلد خرد لاسیخ سوناق عسمش

 قح "هویش یدوق ةا وس یهدبروسش لد

 ریهاشم ( لیتعلا درب ن ذاعم وا ) | دا ۳3

 لصا نع « بولو! ندب ع یارعش
 لدنف رط هرفح یان هبهلم «هدلاح ینیدل وا لناتس راتط

 AA ڪڪ 0 هد ٥ رصد بولی و رسا

 ح_ دم ی یسابع روصتم نت یدهم 4 EE هدادغب

 رەس هلا یتیدل وا

 رش ندزامراو RE نوا

 هد و

 یعا هغوط ندان ] . یدیتشعا

 2 یدا رب ظن هدب داو

 تربش هداعلا قوف یراعشا . یدیشمالشاب هکلیوس

 مالغاص یداقتعا .یدیا لوادتم هدسان هاوفا بولوپ

 هل هدشاور 9 .یدا راو ليف هدالعا «بویلوا

 رب هدتاور رب رکیدو « ندنکیدتا وجه یییدهم
 هلا كنهفیلخ .ندنکیدتا ما زنلا یدالا هدنرعش

 ینیدل وا نسم ك «هدنحګ رات NEN «قرەنلوا برض

 هلح تب ییا ر وس .ردشخا تاف و ارام «هدلاح

 : رد دن راعسا
 هه شاع یخا ضعبل دا موق اب

 انایحا نیعلالبق قشعت نذالاو

 مهل تلقف یر یرتال ن اولاق

 اناک ام بلسقلا قوت نيعلاك نذالا

 ون یاس ی رابرخ یلدا | یزز واز دون تناسب زیست رلب رخ شات
 . ر دعسا یرکدربو وا ناقآ ندل ایح

 | هراش
 ۰ روثل وا یقالطا ید هنم و اع نوت عب

 - وفاح ڭا وب هده ون (هبر اشد د وحای)

 مساوي «بول و | یہ 8 كوي | كنم

 « اع » ]

 ۱ ۰ هاب رو تعحایم هنسهداه

۰ 

 ۰ ر
NEیواح ی هب رد ۲ ۲ ٣ه دنراوج ر و اس  

 - 4 شف
 هدنحا یسلاها هک «یدیا هیحات ر

 یترششک كنابداو ااع ندا لغو هلا هی ع تایدا

 .یدریلند ید (برعلا تشب) لیتهح
 1 ر

ESبولوا عاطر ه دنتهح قرش تلاش » 

 « یشدلوا اد كدهنسداو تارف هر

 رک ذ یوج توقاي یغیدنلوب روهشم هلی داعم ضعبو
 .رودا

۳ 
 ن ءارب هجرتلا فلاس

 - راصنا و ند هاڪ وا

 ندداح هد «بوا وا ند

 رد و همقع ردیلف وا كل رو رعم

 E رايح 6 در رم ندقدنل و هدن رلارع دحاو



ê 

 ر س ب

 رکید و لاح رد هد تاور ر ا ندم ووم# ماعط

 .ردشعا تافو هرکص هنس ر هدتیاور

 ثراح ن. رشل
 .هعق و لحتسا رار ها رشد و سره یر ردارب «بول

 یدو .ىرفطلا یس والا ۱

 . وا ند راصناو ند هنا ۱

 ندشرفو ند هبا س . ردرلشفق و رطاح هدنس

 ارد هد هوس هک ارد راو ترا ی شا نی لند

 هزاعح هرکص ندنس هعق و رد 6 بول وا ندرلئدا

 ۰ ردشعا تد وع

 | ما نر
 سموا نییعن لم اع هننافدص زاوها ندنف رط

 «بولو اند ها . . قلا

EN(هضر) قوراق ر  

 «هددسدا

 یتش راق هدابع روما از زاربحا نده ورخ e تيلو سم

 دع ندنیعیات یتسدنک نیادحم ضعب .یدیشمهغا لوب

 . رد راشعا

 | هلادبع نس رشا

 یی رب تولوا ندا ید یا

 ۷ رش «یراصنالا

 هطفرع ن شو دبع

 هو هماع

 . ر دشفل وب ضاحم د هکم مف یمن وا و« شالوا دیهش ه لتس

 یو ندداصت .یاکیلا اد

 ول هن یر« ترضح دزن رار هلا رو ن ه واعم

 ف (علص) هللالوسر ترضح و شک دع راتما و

 .یدبا راشمروب مس یتشاب كو هللا

 وا لدي ره ۱ ی ۱ توا زوم ام 5 ۰

 (دیرش] نددل زیعم بو ) : ۱ ۱
 1 دیش ر ك هغاط ناد

 ب | ىلعملا نب رشل

 .راردند هبا تن یدبعلا لاله

 ۱ فاح رشل

 شوط

 ن رشد «یدبءلاد ور یا ن

 ۷ سس و یاکبلا 2 ے4ا

 «بواوا تاذ رب ندهللا ءایل وا

 هد وص هدنس رعش جرات )تب

 هداروا تدم لوط «بودیک هدادٌش هدمو ؛

 ان ۲۲۷ .هرکص ندقدل وا لوغشم دلتا و ظعو

 قوچ كب قلعتم هظعاوم .رد شا لاحت را هدنخشر

 .ردلوقنم یس های ح لاوقا

 هدنساضد نوریب ب ےس نانبل لبح

NEES9 9  
 بولوا هبصق رب یرکم هیحان هد

 : رد واح یه رق ۹ یسهیحات . ردراو یسل

 | اصا ۰

 ح + ب ۱۳۲

 رم ا
 هام . رو دا طاب را ES دا هرس هل شل (ز ربلا)

 زلنا سنح هدنرلکنا كراغاط وب .ردقوح ینه دعم

 لابح» یه (قییمه) سویاطب «ندنکیدل ردشیت

 ۰ ردشم | یسک « هیس رف

A ۱ لیا مور كنیزاغوب لوباتسا 
 «بولوا هب رقرب كوپ هدنلحاس

 تب .ردعقا و هدنسهرآ یوک هت روا هلا هیغابهل وط

 یسلحم رب كن رهش هینیطتطسق نالوا هي امع هيلع تلود

 یخ آ نالوا هدنلغوا كب یزکرم «بولوا هدنکح

 ندرلیلاپ هئسبیق ریکد زکلاپ .ردیپات هیهدلب هراد
 وا دن یرغوط هراهپ یهدننسوا بویلوا ترابع
 جلف هل یکی «زیدلپ «یسهل را یکصح «هقحام رول

 ردعماج ی راول قوحر یک لک

 یلم و ی «یدعسم و عماج ردق ۲۰ .«ییاج

 ۲ «یسیش راچ .

 ادا تم رب هيمان « هبدیج » «یر لکم هدشر

 2 هل به اکا ,یراو یمب

 ۔ارح ید هدننهح قرش «یک یھب دنل و ی وامه یارس

 .روینل و یرلن وامه یارس زیدلپ هد هپ کهدنتس وا و ناغ
 ینیدنل و رادلشق ددعتم هدنفارطا كنن واه یارس زیدلپ

 لزوکتیاغ نانلوا ذاا هناخحالس یخدهد هقجام یک

 ددع-تم . ردراو رهاشوغ هرق ددعتمو هل شف ر

 ور راب نیدلاربخ روش «بونلو ید راهرو ایاکت

 یسهد رک انب هدلم نانلوا داب هلیما

 كنس هيرش مهاوج
 یس ر ید كس

 .ردهدنراوج فیرش عماج نانلوپ
 .ردص هدننامز ناخ ناهلس ناطاتس ینوناق یویب دكا

 اشا نانس یردارب كیاشاب مسر نالوا شفلوب مظعا

 «بولوا (یبماج شاطکشب) نالوا شلدا ان ندنف رط

 زبدلی هدییاخ 3 ۱ تم تر لیلح رصع ویسشا

 (زیدلی) نالیروی

 فیطل تیاغ ید یرلفیش عفاج هدیجو لرغطراو

 E هدن راو ح واه یا

 ید هعتشهدام 6 ۳ 2] .ردهدزرطرب نیشنلدو

 خلا لبق [ . هر وب تعج ارم

 8 هب رق رب a 2 كنا

 ۔وغرا ) ر وهم بوک 9 ید ی دا .مسا لوس وسای)

a زاغو ید ش 

 e «بوشان هدب رق را (نوسای) یس ر 0 (ت ون

 ناطاس .یدرلشعا همس هلمسا و ندنخدلوا شء



 .یدرلتهروپ 3

 نا و ناطاس س انا رس

 ناطاس ادتبا .ىدیشمنازق ذوقن رب هداعلا قوف هد
 هد ۱۱۲۰ .«نولوآ ندن رابحاتسم تدا اک
 قن هسربق راز هلا اغآ نایلس یسافآ هداعسلا زاد

 كرد ردنوک هزاعح ندارواو هرصم هدعبو ,قرنلوا

 ,داعسلاراد هدننشرات ۱۱۲۹ .یدیشاوا مرطا مش
 ۰ نېک د ۲۳۷ 1 كناخ دجا ناطاس «ب وا وا یس ا

 لوا ناخ دو ناطاس «هرکص ندقدلاق هدماقم و

 هنکح لک عجرم اتداع «قر هنلوا اقبا ید ندا 1
 تاج ٩1 دن 3 ۱1۹ .یدیقک |

 تعلاس هدنلاصتا هلی رش عج فو رعم ید هلکغد ۱

 هدب ويا ¢ یک یغیدلوا ىس ەچ و هات مه هسردمو 3

 هناطتک هلی دا راد ید هدنس هل رد يح i و

 راو ییاربخ ض#د هدهر وذم هنندمو یسهعنج و بتکمو 1

 یک ہد واو ۱۳۰۸ یسهناختک یهدنلاصتا یبماج رد
 ۰. رد واح بسر YAN دا

 کید شل وا ی داغ ا کچل 0 A ےس حاق 3 .دتطاسا

 قرف ناز «ردراو اهد اغآ ریشب رب "

 یانمه ید و . ردف و رعم هلکغ د (اغآ ریش ثحوک ) 1

 صوصلا لع «بوشیلاچ هغعارق رادتقاو ذوفن یک ر

 ۔رلقدلوا شما رحم یاوذ ضعب ندالع ٌهقناط یرلمدآ

 قلآ ینکوا كالانف رب نالو هتي تسدرد «الدن

 یتیدنک هیلاراشم هاشداب هدندش رات YN نوا ۱

 ضم ید كنو .ردشمردتنا مادعا هدنسهلق ريق

 یدوقن شور نویلم 1۰ هدنافو بولوا یاریخ _
 بس .یدیشقا روهظ یلاربام ضعب نیبم ینساشتراو
 ثلا ناخ نطضم ناطلس ید اغآ ربشب یجچوار

 :ندخلوا یساعآ هداعسلار اد هد ۱۱۷۷ هدنناه

 نددداصک ( دا ۱)
 ِ E فز راشد

 بوس و ندر مهد ۱ و

 (رش) یا , ردل وقنم هفت رش تیداحا سض#ب ندنسن لا

 ۱۳۱۳ مي 3

 دخ د وج ناطاس رود صوفا 8

 ی ش ب
 ید ینیدلوا (ریشب) هلی كنیشو یض كناب دوخایو
 ۰ رد و

 ندراصناو ند ها ۰ 1

  Eرب کت یا 9 0
 تفالخ . ردبرپ كرلندبا عج یم رکن آر هد(ماص) هللا

 دیش هدنسهعقو رسج هدننامز (هضر) رع ترضح

 بول وا رعف تقو ییخ اضد هدشاور رو نوا

 تیعم رار هلا (هعاد و) یردارب هدنسهعق و نیفص

 ید دز وبا یردب ۰ ردشفل و هداضترم ترضح

 یی دنلوب رضاح هدنسەعقاو دحا «ںولوا نده اوج

 رد ورم .

 وا ندا .یواعم 2

 ا 0 لاکا 2

 ردشل والثث هشرش ثیداحا ضعب هلیسهطساو بونا

 نایفس وا EE هج

 كلا 9

r:دنا ی راشد  

 NE ربسا ندنفرط
 ی ر) . ردیس هحمع وا (رسش) ) كما

 نی ریش «یراصنا س . رد وص ید

 یجد یضع ثراح ن . ربیشب و. یسع راج ن . راشد 2

 ۰ ردب د هب اکک

 |هصاصخ ان ریش

 هه ۾ هی ثیداحا ضهب و ؛شلوا نک اس ه ده رصد

 لدن رحاهم و ند هاڪ

 هدنرع رخاوا بول وا

 . ردشعا تیاور و لق

 نددا ك ( نالا وا ۰

Eو  
 ینیدلوا تازذ و ندا تچ لوا ها ند راصنا هرکب ابا

 رضاحهدناورع ریاسو دحاو رکو ا و ۰ رد ورم

 تاربطح یسهتس یه ۱۷۰ کنه وب تبار هوا و
 هدا دوف ندهماع قرلوا هدنتیعم كدیلو ن دلاخ

Eندنشدنک  

 . ردل وقنم هشبرش ثیداحا ضعب هیس هطساو نامعت لغوا

 یراصن الا هللادبع ی راشد و نان ی عف ریشب ¬

 دحا رارب هلردب یسګرپ «بولوا ندا ید

 کاک هدنس دعق و دماغ یر او هدنرلهورعقدد- و

 ۰ ردشف وب

 كن هبق هد | ند هب اکک م ۰
 E همع س ربش

ESنامز 0 تولوا غوا  

 شعشیتب هب یوب تر ضح

 ۰ ردشغا لقت هفل رش

 , ردشه و هداضتم

 ثیداحا ض#ب ندن ردب و

 تر صح تیعم هدنس همد و نفص

AY 



 ی ش ب

 تیعم یردب « بول وا ۱ ج
 . یدیشلوا دیش هدنرب كناو هد ریپ تر

 ن كللادبع «بولوا نك اس هدنیطساف هدعن نیک

 هذیرش ثیداحا ضهب .رد ورم یرلا رجام ضعب هلئاورم
 .ردشتا تیاور ید

 | ورم نب ریشب

 نیفص ولا دلوا ه دنزیعم ل درز ل ترموح

 ند هب ایج ) ۰ 8 وا )

 4 ی ندراصناو

 یندییدل وا (رش) یعسا .ردشلوا دیش هدنسهب راح

 «ردراو(ورع ن ریشد) رب رکید ندد اڪ سس. دن ور

 تافو هدنح رات ۸٩ «بودا دلو یسهنس نرعه هک

 . ردشٌعا

eند ها (هاولا س راف)  

 AS و سبنع نا رزشپ

 ییارس>) و شل
 كنان ی هداتف

 و ه دهلل الوسر تعم هدناو ع فک

 E ENES هدنسدعق و (دیبع

 . ردیسهدا-ع

NS : ۰نام  
 ۵ 2 ر اب راست

E NIار سکا ۳ ور ہد درک  

 هیلغ هنن رکسع كت هفیلخ هونا ۱۹۰ هک ندمدآ

 هرکص هرس ر كرهدیا تلف و تو تشک « هلفلاج

 ۔وط هعق د وب «هدهسیا شا تشد هنط ضط كناسارخ

 رک هدا در 6 قرهل وا داب رب ز توا

 : ررلشف وا مادعا هد هفیلح روصحو

 نی 2 ¢ وا ی ریس 5

 . ردل وقنم دن رش e هلیس هطسا و مش لغوا

 .اعع (نابلا وا) یسوالا  ۳۹

 : ۱ : ردم ل راس
STSبول وا ند راصناو لد هب ۱  

 ترو مد دز اسک یدل وا تا نع "یه هنسا رد

 هدهرونم هتندم ییسیدنک نمدنفا ( علص ) هللا لوسر

 ند (هضر) نایع تار .یدراشم روی یالعسا

 تکا ضعب ندنس دننک . ردشعا تاق و دل وا

 . رد وص هغ رش

۵ 

 نت ا
 (رتک ۱) یا لصا ۰ بوا وا ی ات ی

 ۱ ( رشد ) یدنکن دا ردن وک هب یربییپ تارطح درب نوعا

 .رد ددب هک ید ماصع یغ وا ,یدیشروپ همست

۱۳۹ 

 | ندا (ناهلا وا)

 ها لا ضع |

 | ندهبا (كدخن ماصعوا)

 ار س ب

 | یودع ریش

 "دیاور ندادردلا واو رذواو هرب ره وا «بول وا

 بک وا وبا )

 : ن ویو ندنیمب ات ریهاشم

 . ردشغا لس هشرش ثیداحا صعب

 | ید اغ رشا

 كنفاجسو تيالو كيالس کا ۾

 نالوا هب ع ندقرش بول وا لوکرب هد: اعم رک

 ندد لو بولو اند هاڪ

 1 .رر ورم هش رش ٹی داحا ضعب

 تهج .ردهزنعولیک ۵ یسیطسو ضعو ۲۲ لوط
 لیساوآ نالوا هدنساص تي الس سس و هدنس هی غ

 رلباچ كحوک قاطرب ندونحو لاش هلیغایآ كنلوک

 7 .وط هم ولیک ۷ یهایم هل صف بول وا بصنه هل وک وب

 هرولیکود هنن زفر وک (هنیدن ر) هلیس هطسا و قایآر هدنل

 ۰ رولوا لاب هبه زمم Ns هدن رال صد قم ثل وک

 EN هدزول ك: سیهام دیص «بولوا قوح ینییلاب

 هلاحا هل دن ارم ۱۳۵۰ ی ونس مسر نالوا هددبدتد

 ۰ ردهدقفا وا

 یلوطانآ ؛هدنح راخ كي هین اطلس عاق ۱ کش

 = اور و اب یسای جم یرلدبارخ

 نوعا ن ارت «ب ول وا یوقر ا ا لوا

E ۳۹ 

 هینغم نشرب هدننامز هيسابع تاود

 ه وغال ؛بولوا ندنرهروهش» كرا | ںک,
 نسح هداعلا قوفو «یدنا راو ی راهم ید هدقلاچ

 .یدیا رامشت رهش هلینک ازب و

 هفیلخ یدهم «نکیا یسهب راج كسيفننب ىح لصا نع
 ۱۱۵ ااو اشا ندنف

 لحاس كىرعلا طش و ه درب ع قارع

 i دهه اسم قلتعاس رب ۵ ندنس ص

 «بوغوط هدر ونه هنیدم

 | هرصب

 ا ا هرصبو هدنسیقرش بونج هزنمولیک |

 ”.vq r « قرەلوا هد راق و هزم ول يک ۰

 29 ام
 یا رطا . ردط و م 2و لر ر هن رعلا طشو عقاو

 طا هلراقاقاطب لصعم ندنناضیف كیرعلا طب |

 E لی
 .احش یآ ترد هنس رم كدهلوا نوناک ندل ولپا زکلاپ

 ۰ یسیل اها رار هلیس هب رام



 ناک ندالحاوس برعلا ةررحو ناریاو نددنه ندفرط

 لصومو هریزحو نددادفب ید ندفرطرب و ناتو

 ینیرادقمكنیلاها رلناوراکو راقباق ننیاندرلفرط راسو _
 دوی یدحاسو عماوج ددعتم .رردیا فیعضت اقوم _

 رهش . ردراو یرلنزحمو ناخ مسج «یرازابو و راج و

 و «بولوا طاح هلروس رب هدنلوط هزتمولک ۲۰

 نالوا شفل و روتسم هلرهناخ هلیتفو هدنلخاد لروص

 لرنادیم عساو و هچغابو قلامرخ یمظعا مسق كل
  الوطو راط یرلفاقوس .ردرابع ندرلهنارب و ماطر

 تیموعیرهناخو مظتنمربغ یرلمردلاق ؛بولوا لقیش
 .هرظنم ندقازوا اذه عم . ردن رابع ندناق ییا هرزوا ِ

 هرآ كني رلجاغآ امرخ یراهرانم .بولوا فیط) کب یس "
 كي یرللکو رورشیرلامرخ . رونی روک لز وک كیندنس "

 ندارواو «ررولوا لصاو ردق هربش رای .ردقوح
 یربش هرصب . .راشا راروناو حول خر 8

 1 هد.دتفالخ نامز .1 (هتضر) باش ی ع کک
3 

+ 

 ندنفرط (ناوززع نب هبتع) هدنسیره حرا ۱6 و "

 - وتف هدنتهح نارا یسیسات دصق» «قردناوا سیسا "

 ترابع ندنسهاشبق كنيلسم رکسع نالوا لوفشم ها
 ییدعش رتب نالوا سست تقو وا یک 8

 بیرقهلحاس برعلا طش هبصقیدعش ؛بولوا دنا
 ۱۸ایو ۱۷ كروکذم لحاس تقو وا «هدلاح یتیدلوا

 ضعب هدروکذسم لحم .یدیا عقاو هدر هزم ولیک -
 یرادغم كن (امهضر) رب ز و روذط ترمضح هل له ار و 3

 لح .رددوحومع قیرش معاج (هض ر) ىلع ترضحو 3

 «بودبا رورم یلوق كحوک رب كنارف ندروکذم

 هليا لوق روکذم «یک یفیدلوا یبنتم هنیزفروک هرصب
 لودج رب اص اا رس ید هدنسهرآ برعلا طش "

 ه هاك هلوا هنس زویشب ندنوب هرصب .یدیشفلوا رفح _
 هبا رخ هرکص ندنوا «بولوا هدنسیلصا مد لع ردق ق
 روک ذم هروک هنفیدلثالک ۲ ار هل وط زو |

 یتسا روا لاها نالاق «یالوط ندنسهلوط كغدنح 3

 هسیسأت یهبصقکیو «هکخا هنلحاسبرعلا طث «هلکوت
 :رصنبقاعتم یتسیسأت ندنفرط هبتع .ردراشلوآ

 دز هیوماتلود «بودیا نارعوتعسو بسکقباچ كب
 ۲۰۰ ۰۰۰ نکیاهدنسه راداتح كدا ز نی هلا دیبعهدشن
 ديمالسا تسدم .ردققم ینیداوا شغل و یسیلاها

 هدننکحینرحم كوپ رب كنراحت نادلوا هلا دنه هدنامز

 0 رد
 مولع یک ینیدل وا قوح كب یراحو تور «هلعل وا ر هد ر وڪڏم مسوم هلغل وا یتقو كلشیا زا

 «بولوا ندنرازکرم قلراب لا: ید كفراخم و

 ؛ ید راردیا تباقر یاعدا هلیسابدا هفوک یمایدا

 . ردشمقج الع ربهاشم قو كب ندنحاو

 کسا كن هرص» «هرکص ندنفشک كنقبرط ی ورب دیما

 2 ف ندقدلوا لیدت ىل «هدهسا شمالاق یتیمها

 ندوب «بوسلوا رب رب هاکتراج و مهم لیخ هنن ید

 یسلاها هدایز ندکی زو ردق ہر ددنلک هلوا هنس زون

 نارا هللا هيلع تلود ندفرط رب هد عب .یدیا راو

 یک ینیدسل وا نادیم هنایرام ضع هدنسهرآ

 شیوس و « شو محو هلی س هدای ز یماوه
 هردو هاهد اه درب هی یا یمحآ كود

EE eeهدتننامز عیار ناخ دارم ناطالس .  

 « بولوا هیامع كلام ةيمض ,د_نخح را ۸

 شل وا ملست هاربا هلطبض ندنفرط رابع هد ۷

 هد ۱۱۸۷ قرهللوا دادرنسا بقعرد هدهسا

 فرط ا هر رک هنس "و ‹«شمک هی آریا نا

 درلیاهو هد۱ ۲۳۱ و ؛شقلوا دادزیسا نددیلع تلود

 ندنفرط اشاپ مهاربا یرصم ءهدلاح یدک هنیلا

 هب سوم یا تار وه «قرهنلوا صالخعسا

 هديا E هنن «هرکص ندقدلاق هدنتلآ

 E سوا داصا تلایا رب هه را ارنکا ,ردفعآ
 یزکسم كناول رب قم هتنالو دادغ هدنلیکشت تایالو

 داسا ى كتالو رب دح ربا کا «هد هسی دنا

 .ردشغلوا

 < ھا دام كوتا تكلا ا

aEنامش ۳ 9 ۱  

 هلرکیدمانو ناتسزوخ ینعب هللا هیناریا دودح ندنتهج
 «هلیسالو دادغ ندننهح نع لام .هلاتس لو زاوها

 بونج هه رلوج انهدو دج ندنتهج ییونج برع
 «بول وا طاحت هل نفر وک هرصب ید ندنتهح قرش

 دی نالوا ترابع ندنسهطح اسحاو قم هتالو وب

 دتع هشبو یسیقرش لحاس كب رعلا ةريزج یعاجس

 .ردد ودم ید هلدودح كنفلماما ناع ابونح . هلفلوا

 همسة قرش بونج كناتسلباب هم دق ةطخ ىع كىرع قاع

 کا نالوا هدنسلامش قرش یایتام كم رعلا هرب زح ۱

 یسهیعطس ۳ بول وا ترابع ند راهطخ و

 یسلا ھاو واک ا ۱:۵ مر و 8 تو اب رقت

 زود یسپضارا .ردیشک ۱۵۰۰۰۰ ریاشع زاریغ



 ۱ ور

 ندشالو داد . ردق و یرثنامروا و غاط «بولوا

 «بودبآقش یتیالووب یرارع (تارف) هللا (هلجد) نلک
 یتغام ربا ب رعلا طش ‹كرەشلرب هدنلحاد یعاخس ه رعد

 یرلعبا ددعتم كرم مسج ییا ول و ؛لیکشت
 یکه دن رلتیب و

 و هدن رلیعیبط نا طف 3 ندنن وص ا .رردآ

 دم نانلوا س> ردق هراب راق وب اهد قوح ندهرصد

 ىس یتسیضارا كتالو رااودح و لوس

 هرصن «ندنفیدلوا نکع قفلوا هدافتسا هل ریثأت لرذح و
 « هد دسنا زا یییدادعتسا قل وا رصع یعنکیا رب یبالو

 تسمه وه دسامز نرو او رالبا یکتساپ فک

 شلجآ هدن رود هیسابع تفالخ صوص ىلعو هیمالسا

 ندشدل وا شاقیب رادسو «شلوط رال ودج ددعتم نالوا

 بس هلیتف و «ب ويمهنلوا هدافتسا ندیعیبط دادعتسا وب

 هلیلیکشت رلقلقاطب مولا رالودح نالوا تورو نارع

 هثیشرب هقش ندکعا راچود دهکلهم ضارما ییاها

 «كيتلح (هب رآ «یادفب رادقم یلیرخ اذهعم . رویماراب

 لصاح رویم راسو امرخ یلتیلک هلنابوبح راسو یراد

 زوط ییبخ بول وا قو ید ی رای .رولوا

 .رونلوا جارخا

 هیشح و تاناویح ینیدلوا دعاسم كيلفا هليا هیلها

 تااویح یک نویق ما ۵ ود

 ه راع ( و سه) سش كتلو فب رعت سس .ردف وح جد

 كاع اتسحا تولوا دیاع لب مت كفتتم و

 لوچ یرافرط جاو روم یلحاوس ز رکلاپ

 یشیعت رادم تكنسلاها هاش فا وا

 یه هسا

 یجنیاو تراح
 هدرالوح یهدننهج ییونح ب كشالو . رد دیص

 راذک و تشک لئابق ینیدنلو ممقنم ت رهن كم

 ۱ .لردبا برق د یریاشع هزنعو رمش «بودنا

 یش یزنکا «بولوا برع هرزوا تهوع یسیل

 .راردعبات دن رایهذم نحو یفاش یروصق و

 او ۵ «قاعس ٤ ریز هجو رب قیالو هرحص»

 رهشو ندلنابفو راشع بولوا مدقنه هب هیجان ۸ و

 : ردعماج ید رق ۲۱۷ ادعام ندردیصق و

 هيات اضق قاس

۱۳۹۹ 

 ه راع

 و و

 ریب ز

 څر ود

 فوفه

 فیطق

 رطق

 م كتيالو نالوا یانه .یعاععس
 7 3 دو رج هر «بولوا اخس

 هرامع

 دج

 ۱ ه رضا

 ناب اقای كفتنمو هراعندنتهح یی لاعش بلا هب

 .رددودحم هل رفروک هرصبو هلیغاعس دج یخد ًابونج

 هدح یک هفت هام فول وا عرش ةرمضب یزک

 زکص و کم نداضق ۳ هرزوا ییدل رس وک هدلو

 تنم كلا كنشالو هرص .ردعماج یهیحا ۵ یساضق

 قجآ «بوسلوا یغاجنس ءاکتراحش كاو رادلو_صح و
 TOD یبیلاها

 ناو | را ال و دردم هدار
 مشق كفاعس

 اوت وا ساصق و الا «بولوا ترابع ندنبظعا

 یواح .رددودحخ هلي ساطف تیوکو هل رفروک ہرے

 . ردفصتم ها اوه تماخو هدایژ

 یساضق هربصا 77 . زدمدات هنس دمم و

 ۱ .ردعءاج

 یا لع ل هداصفا برغم 8

 ۰ ا رم
 هدن راوح (سوس)و هدنن رو حاس ۰

 قرەلوا

 هنشرعت كيرع نوسیفارغج ضعب هک «یدیا رېش رب
 هایم یسویف ۱۰ بولوا طاح هلروس «هروک

 كنساسن هقلاط .یدیا راو یرهچغابو غابو یب هبراج

 روم هو ثكح وب هددناسم ثالن و ؟ ٤ ندنساف

 و رود لئاوا ریش وب .یدنا رورهشم ید هلیلاج و نسح

 نرق یجد او یعتتلآ «ق ردنل وا ا هادمالل تا

 ر دششوا بارخ هد ره

 سراف رحب هلرکید مان و 1 اف رغ هلرکید مان ۰
 ( 60۱16 Persique ) ۱ یزفروک هرصب

 اهدو زفروک كور هدنسب رغ بونج كنسهطف اپسآ



 ۱ ر ص با 0

 ناع كن دنه طع رح و وط

 هلا برعلا ةريزج «بولیړپآ هلبزاغوب رره ا ۹
 > رم یضوط هع لامش E نارب 1

 زح هلهحو و .رولوا دتم ردق ةندصنم كن رعلا طش

 ا کە دن زاغ ون ر ا ناک و ۴

 كوي رب لدهشورپ ( ناکر) یکه دن رق ریه ندننورپ

 لحاوس كنزفروک ءرصب « قرهلوا هدنلکش یوق
 یناحاسس یونج برع یسهطخ انما سد

 ینلحاو-یلاعش قرش یرلدطخ نامرک و سراف كناریاو :
 هدنسی غ لامش ياهنتم یعاجس هرص «بودا لیت |

 .ردعقاو هدنسیقرش بونح یابنتم یدیزاغو نمره, 4

 -اغ و (واف) نالوا یصنم كيرعلا طش ندنزاغوب نمره"

 هزبم ونک ۰ یمطعا ضرعو ٩۹۷ ۰ یلوط كد هنیز

 ۲۰۰ یسیطسو تعسوو ۱۷ ۰ یبحم راطدا «بولوا

 ۲۵ »۸ یزفروک هرصپ كەد رعد 5 3

 هلا ۰ ۲۸ و لاش ضرر ۰ ۳ 0

 ةحاسم «بولوا دم هدنزاهرآ قرش ول 8

 - ة رب زح . ردهزتمولیک عبم ۱۰:۱۸ ۰:۶ ىس ەق دم

 یهدنتهح ناریاو رعقم یحاوس E برا

 هدنسهیرع لحآوتس « بودی زاربا ناک اک
 ر و زفروک كوي ییا هلرلمسا و (تانبلا رع)

 ندنشدنازوا اهد تاق ر لحاسو دلفغ وب یرفر ۱

 لحاوس یک هدننهج برعلا ةريزج تكنیزفروک همضب |
 هزمولیک ۱۲۵۰ یلحاوس یهدنتهح ناراو ۰

 نت رب , كالحاوس روکذم رح هلهحو و .ردەدنلوط

 تلود نصن كم يقابتم مسقو هنتل ود ناربا یمهدایز 73

 كاما تم یعب ناع یرکید فصن و هبدینافع

 یرجاشاب كنب )هلکسا یهددینامنع لحاوس .ردنا
 .اوس ینلماما تکسم ؛ربعه «فیطق «تیوک «واف

 لحاوس ؛هحرخ «یدوا روس «هعادن :رلیک.دنلاس

 رد و نوکنک «ناغم «سابعردن :یچد رک د هينا ریا ۱

 ندبرعلا ةربزح هنیزفروک هرصب . ردنرابع ندري وب ۱

 نوش ندنتهج قرش لامش < بویگ ود رخ وب ج3

 رب نالوا لماش یتیرلتهح ناتسدرکو هریزحو نقارع |

 یرلقامربا نو راکو ب رعلا طش تیم ندخعاقحا :

 د انو اک «نارا» ید ندهیاربا لحاوسو /

 .رویلیکودرلیاچ كج وک ماطرب هلیاربم یتلآ شب نانلوا

 (تیوک) ه دنسب ام ب او رایوق كرك ق ]

۱۳۷ 

۱ 

 ك هلجد و تارف ددیا عج ینیرلوص كتهضوح كوي

 2 هیت

 «هدلاح ینیدلوا قاغا-طو مفنرم یسیاریا لحاوس

 قوحرب هدریکدوب .ردقلموقو زود یسهییرع لحاوس

 یرلنالوا بیرق هبهییاربا لحاوس «بونلوب یخد رلهطا
 هه یلحاو» «هدلاحیرلقدل وا طاع هل لایق و قلغاط

 .راردطاحم هل راغیص قلم وق «بولواقولآ یرلنالوا نیش

 هدنفرط جا كنیزاغوب نمره یراکوی كا كربازح وب

 هلیس هط ۲ ( شیک ) عقاو هدنسیث راق یلحاس 9

 «ردیسهریزج (نیرح) نانلو هدنلخاد یزفروک ن
Eتلود یسجکیاو هناریا  

 كروکذم رم بولوا هدش رق ىصنم كىرعلا طش

 یسەطا ( نایوب ) نالوا لکشتم ندرلموق ییدریدننا

 اهد هدنن رق یلحاوس ناراو ناع .ردکوی لبخ ید

 هداحاوس یرثکا هک رويل وب رهطآ ی

 زا لب عع درکد و ۰ رعر وب 4 را نالپراقیح

 ۰ ردعدات در هزاع

 تارف

 روماج و موق یرلک دکود و را هلا هل دو

 .هیلأش لحاوسو هدقم ردلوط ینیرعق ك رک د هک دیک

 ۰ دو 3و ) سو را هزم ۸۰ هل | ۳ «بول وا

 هنس تی جاق رب .ردهدقناز وا یرعوط هب ونجح ینس

 یراقوب قوح ندلحم ینیدنل و كنه روق كلحاسوب لوا

 یربآ یربآ یرلبسصنم كنلحد هلا تارف « بواوا

 یرلقیلاب . ردندنم اقیقح هل كضرالالع یفیدلوا شفلوب

 فوج اب
 یتدیرلفدص .راردیا حارخا هفرط ره قرهوروقو

 وج كب
 ییئافس و ا ۳۹۹ یرادقم وه

 ءدیص هتک یسلاها لحاوس «بولوا

 ۔ اھا نال وا لوغشم هاب دږص ییا « بول وا ق

۰ 

 هدایز ندارمل نویلم عداپ یونس . رولوا غلاب هب هعطق

 . رونلوا جارخا ىجا هدنتوف
EEO TAD E 

 هدنس هی ونج تهج كناروح و هدنس یرصب

 r بوئح هزم ولک با ب كردم د a «یدا ره ر

 3 ه ذم ر لامش هزنم ولیک EY كسدقو لوس

 مکس و مهمو رو« یلیح هل رتف و «بولوا € او هده و وا

 ریل امور یسا .یدا یک لع كنار وح «هلغل وا رهش ر

 ص وصحم هاد وا و درع بول وا هدایز ل هدنامز

 دالیلادعب «یک ینیدل وا شفلوب یراهناضدابع سج

 بهار ر وهم بول وا ندن نکا كغلن ایتس رخ جد

 جرا ۱۳ .یدنا راو یسهعد وص ۳ ب وسم فرا رب

 .دنل وا 3 ندنق رط دیل و دلاخ تراوح هدنس ره

 عماجرب ندنفرط (هض ر) باطل ای رگ ترشح “ىر ۱



 ت
Oر خد هد عب «یک ینیدل وا شلدنا  

 قاطربو هلاریخ راسو هقرش دجاسمو عماوج قوح
 «هددسیدا شفلوا عیسولو نی زت هلاماکعاو عالق

 یتبارخ رهبراسحم عطقتبال هلا هلزلز هداطسو نورق
 مهر او ندا مور مولا ردا وا بجوم
 رارطا . ردفومم هلکشد.(ماش یکسا) :بول واهدنلاح
 ءدهاتشمن هیمالساو هیلهاج ةقیتع زر 1! یون زب هدلق
 رب هما وب ید هدنراوج دادغب س .ردهدقغلوا

 . ردشغل وب او طقم كنالع ضعب «بول وا ه رق

 تعحارم هتسهدام «یرصت نسح»]

 ۳ هیر وب

 ا ناد FE الحد ) هد زاوها

 « بولوا هبصق كحوک ر هدن رز وا

 | یرصب

 ۱ ا
 روش ENS 5 كوب ولر فورعم 4ما (یصب)

 ینکوو 4 کمد تست ۳ ون نسل اها نو و « یفب دل وا

 .رودار 5 یوج> ت وات 7 رلف دل وا لوغشم هلکم کا

 اف EEE كنغاڪشس ور

 3 | هریصب
 وا هبسعو كح وکر یر سم هیحات

 هنارف كرم و و هدنرانک كار روباخ «بول

 «قرهلوا هدي راق ون ردق عات ر ندلح یی دلک ود

 كن (هقر)
 .رد-هقاو هد رڌ یر ههارخ

 ۰ رد رابع

 م

 یرص

 هیسق رف و و دن سرق سس تب وئح هزنم ولیک ۱ ۵6 ۰

 نده رق ۱۸ یسهیحات

 لصا نع «بوا وا ن *هدا رع ریهاشم

 یخ وا هدلاح ین.دلو | یلناسارخ

 كنيماجالم ها یاوت رش یعاس هدنلئا وا مارس نرق

 كن رلترضح ینا دنزاب ناطلس هل راشراپسو یرالرع

 ندیهاشداب فرط و شلاق هدنداهسرد «بولک هند زب

 سلام » كنیاو .یدیش وا eS شاعم هنس لر"

 هال ره و فئاط) .ردروک ذه هدنرا لناونع «سئافنلا

 یرلهفطالد قوح كب هلیئامز راکا «بولوا هدایز یلیم

 رات VE ۰ ردب وص

 تعرضاق هدنکندلک

 همور . ردشعا تافو هد

 «فلتعح ارم هب هداز دن وم نانل وب

 ‹ردض م رب تقفش » هدازدب وم یدنکید|بلط بصنم

 هلیسم رب و باوح هد «ردشمالواضراع هزب ضرم وا

 : یوو یی وش دیر اص
 ندهداتفا ن وڊ رايا غیرد نلص و بصتم

 شلوا كرجریب مربلد

 «س ویلطب »| .ردیمج لس ویلطب ا

 نذەداز دیوم

 [.هىروي تعحارم هنس هدام

 لطب ۱۳۸
 حج | هندهدام 6 دنن دم 1 ۰

 دلعما وب یخد هدنبرق ناسا ( هدربازج ینعیا) هدب رغم
 هسود س . رویدیا یکذ یوج توقاي یی دل وا هبصقرب

 مبا هنساصف هب ردات شقت هدنغاڪس م لنءاعس

 دراو ید هیحاتر رسا ر

 ندیداو ح وا یک هدهرونم 4 دم ا ۱

 یسکیا رکید «ب ول وا جد كنب ل

 ا )رولو هیعسن (:انف) و (قيقع)
 ا هیحات (ط ولبلا صعق) هدسل دنا 8
 صع «بولوا هب صو ر یک نم : 2 2 | شورطب

 یوح توقاي ییغیدن] و , ی یر طق سم كنالع رها شم

 ك (ر)و كن ا

 یغندلوا هبصق ر ندنلاعا (هیاد) هدسلدنا ید هلیعط

 .روندیا ال ندیفلس

 .رودا رکذ "القث ندملایوم یوار یوج توقاي

 | قیرطب
 طا رق صوصا ىلعو ییهیبط بک قوح ر هل ما

 ی ات سوتی و
 ۰ دشا

 | سویلطب

 یانطا ی و و وا
 كہلاراشم «بوا وا لده ارے

 هجرت 4. یی ع ندی اتو اس

 ۔افو كردنکسا (۳۱۵۱۵۲۵۵)

 كا ودکام ی هدننیعم زرد

 هدرصع ندکولم فئاوط یرلکدتا نیس اهاتشور

 هلعهاوب بول وا ی رام مسا كن هل الس نروس تموکح

 هلکغد ES هسلاطب ) هک هک دار 92 ۶

 .راردف و رعم

 بول وا بقلم هلربقل (ريتوس)و (سوغال) یسیجرب

 ك ( سوغال) ندنرا رادسس كبيلف یرادکح ان ورک ام

 ترک یدا لغوا دل وتم ندر ند راهشو رفم كاف

 یل دک كندم و

 ۰ روا وا یردارب )نکا هد ردقت و بول وا

 4م

 یوم ید ینیدلوا شما زق ندږیلف یس

 «بودیک هتناحوتف ایسا هدنتیعم لردنکسا یسدنک

 ۳۲۲ دالیلا لبق یی هدننافو كيلاراشم ریکناه

 هب سهم هطح هنسدصح هددعساقم نالوا عقا و

 یش راق ه(ساشد ر) ندا الیئسا یرصم .یدیشمشود

 سو «بودیا تک اقفتم هل راشادق رآ دوام

 )ی یک کی دا

 ا تا ۶ توت وا لاد قالا
 یس هپ ونج تهج كنیطسلفو هیروس «هنیرز وا سما

 ید 2 بولغم
 ب واغم هد (

 1 / ۰ ردو دق مس 9 را هن دم ۰



1 7 3 ei 

 رادنکح هد نح رات ۳۰۰ دالیملا لبق هلآ طبض یا
 ینوغیت آ هدضرا ۲۰۱ . رد شعا ا
 ینیطسلفوسیرهق «هقرب «هلکغا بولغم ا
 قابو «عیسوت یتکلاع «كرهدیاقالا هنکلام

 هعنضت و1 ها و يک و عیس ون جردن

 رب كوی و تاق توا رس) روش < نت

 قرار مولعو ڪا یانگ ندف رط رهو «سیسأت هزو

  3«ی (سونوارک سویلطب) لغوا وی .ردشعا ه
 بوراقیح نت ءانب هنعیط تن شح ۲۸۵

  1اتع ی(فدالیف سولطب) یلغوا ی کیا هدنح راک

 ااا  DEF RTEردشعا تاف و .

 م وة نالوا ىلغوا كنيحرب یسیجتکیا س

 نالواهدنقح یراردارب «بول وا (فدالیف سویلطب)
 « هوخالا بح » E یالوط ندنتهوصخ و

 ندنرردار .یدیضشغلوا بیقلت هلبقل وب نالوا ت و

 كنیرد «هرکص ندکدتیا درط ینضعبو لتق ینجاق رب

 «بودیاتمدخ هنسق ر كفراعمو مولع «هلتعیب هنب ۲

 هج رب 3 یا و نان نس هس دقه جک تلیارسا شب

 نالوا روهشم هلکمن د (نیعبس) هرزوا كم ریدتیا

 .ردشعا مدد هن ایق + كیتف یاقش ریس هلا و

 نالوا هدنسهرآ رجا رحم ها ریکد قآ هلی رط ل

 دنک یرمک او :اشنا رلناهل قوح رب ءریعت لود

 قوح رب نانلوا هيم (ایفلدالیف) هلت هنبقل
 ییرلتهح لی "یداو و هيب ون «كرەديا سيسأت ردبصقو

 قرار ر یافتالابهلرلیلامورو ؟شا فثک ید

 شم روط یشراق هننازواحش ك (س وت سخ ویطن 0

 الت سا كناو یشراق ه (س وات وق نو فیتآ )و
 هدنشای ۰۲ هدنح را ۲ ٤۷ دالیلالبق . ردشعا هعفاد 2

 تولوا ۍراداج دوی دا تا و ردشقا تافو
 یسربشمه یتبثلت هلیبقا (فدالیف) یضه كنيخروم :

 .ررویدبا لج هنسعا ج وزب بووس ی یی (هنونیسرآ )

 روا سویاطب)نالوا لغوا كنیهنکی|یسیجنچ وا = 3
 ۲۸۳ دالیلالبق «بولوا « رلابحاص» ی کک
 ۲۵ دن رات ۲۲۲ ند ۷٤۲و ؛شوط هدنخ را
 یارفو «الیتسا یهروس كرهروس تموکح هنس |

 طیض ینیرهح سرافو زاوها «ناتسلیاب لزواج

 شلآ ندرصم لوک بویلیرلیا ردق هناسارخو

 راد و

۱۳۹۹ 

 نایصع ید هدنف رط ره كنکل ام

 یهناهتک «لیکشت نا زب بک ن رنک

FEL 
 یشح هدعب و داد زسا یی رااکیه هب سصه ههل آ ینیدل وا

 ي (هکی ر) هر وپشم یسرمشمه .ردشعا طررص جد

 . یدیشعا ج وزب

 ییردپ «بولوا یلغوا كنیجچوا یسیجیدرد س
 اک «ندنغدنلوب هيلع 8 ونظم هلغلوا ا مس

 لبق .ردبقلم بقل « بالا بح » ینع (رتا ولیف)

 هنس ۱۷ لدهتشراا ۵ ندنخح رات دوا

 دادرتسا یب ههر وس سخویطن | كوي «بوروس مکح

 نیطسلف هن رز وا تلاع یکهد (ایفار) 2 ؛ شا

 ۔ وزو یسهرشمه .یدیشلجب هدا هطفاحم ییایکینف هلا

 كموع «هلکمریدتبا لتق ی (هونیسرآ ) نالوا یسهج
 .یدیشلوا رهطم هت رشن

 (نافیاس ویلطب )نال وا لغ وا كنيح د رد یسیعنشب س

 «هدلاح ۳ وا هدنشاب ۵ یدننافو كننردب «بولوا

 یتیاصو كنارزو لها ا قاطرپ
 تموکحهنس ۲4 كد را ۱۸۱ دالیلالبقو مکا

 3 یرادیکح ههروس هدنامز . ردشه روس

 سولح هد هدست آ

 ¢ يڪ دلو ۱ چ یتا وغم هب رام نالوا عقاو

 4 O ر وہظ

 اب هل اف استعا عاواو هل رکس۶ یناو یدفولع اط

 .ردشعا تافو ام وریسم و ؛ شا! هر دصاب ییایصع

 (روتيموليف)

 هدنناقو كن رد

 بولوالغوا كنيجشب یسیعتنلآ بس

 .ردبقلم هلیبقل « مالا بح » ىنعي

 نالوا ندنرلسسنرب هبروس «هدلاح یتیدلوا هدنشای ۵

 «بودا سولح هت هلی اصو كنەرتااولق یسهدلاو

2 

 ۱۷۰ نددالیم

 ندنف رط رال بروس (روتیمولف سویلطب) لوا هنس

 طب) یحدب یردارب هنیرب «هلغلتوط ربسا

 یک درد ج هر وس هم ورم

 E شلتتەديا تم واقم هنازو

 .روا سوی

 س ولح ته که (تح

 هدنندوعسصم بول وا صالخ مه رکص ندقدلاق هدنر

 سوا ؛شمروس مح کرم هایردار ید هتس یتا

 شا برح نالعا هنسیدنک ندیکی
 وو هلیطس و كشر وهج امور هعفد ول «هددسا

 شا هنس ترد .یدیشما

 سحویطنا موق

 هق رب 4 رز وا قیلکد كنهروک ذم تیر و ھح هنو

 هدا ا ندقلقشي راق ی هددب روس هدعر

 هاب | سو ربهد ه دعب و هاب | الا ANN ادتا هاب ديما

 :ردضشعا



 ادب
 هدن رانک یربن یحاع یعی (هتنوروا) «بودا قافلا

 هدنح را ۱6 دالیلا لبق اوا ندهحرح ینیدلآ

 . ردشغآ تافو

 «رد(یناث تجروا سویلط:) روکذم یسیج دب بس
 رو تهوع سویاطب تب ولوا یزدار تنفس هک
 رب هنس ۲ هدعبو لالقتسالاب هنس ٤ هدننامز ینراسا

 وهج امور هرکص ندکدروس تموکح کر مشم هأب رد

 هدنخح را ۱۱۶ دالیلا لبق هنرزوا یطسوت كنتسر

 كنب ردارب هد۱ 6 ٩و ؛شلوا یرادنکح سب رقو هقرب
 یس راف كن ردارب «هلیقوس رکتسع هیصم هدنناف و

 یتلغوا نالوا لفط «كرهدبا روبج هغمراو هنسیدنک

 یددسیا شا دعو یکتا كىرش هد هو

 ؟ شع التف هدنغاجوق تكنسهدلاو یروکذم لفط (بقاعتم
 هغجاق «هلا در یه ردنکسا هدنخ را ۱۳۱ و

 21( وکه ) ندرارادرس « هدغتسا شلوا رویم

 لدهنح را ۱۱۷ ینعپ هنافو «بودا ٽد وع هلییعس

 نالوا كعد « ربا بحاص» .ردشعروس مک

 اک اهر ےک یک یل هار تج ووا

 .یدرل ردبا داب هليبقل « یا تحاص «

 سویلطب) نالوا یلغوا كنيدي یسیجش کس 31

 سولح هتک هدننافو كنیردب بول وا (یناث ربثوس

 هدر ی و ارو یسدلاو ددا شقا
 ییدشالاعسا هد هب ردنکسا كن هموقرم بق اهتم بول وا

 یشک زر یم «ییالوط ندنایصعرب

 مکح هدارواو ؛شلوا روج هفجاق ههر وس هلا

 هدننهح نیطسلف «بوشیراق هبهيلخاد تابرام نر وس

 وا هنتتس ۱۸ هلکعا سیسأت تموکح كجوک رب

 یردارب هدنخح را ۸۸ دالیلا لبق «هرکص ندقدش

 هلئدوع هرصم هدنط وقس ك (لوا ردنکسا سویاط)

 روس کح دونغ را ۸٩ كردن دادرنسا وک

 (سویلطب یجنربنوا)و یزیقرب هلی (هکیر) .ردشم
eیشا ناو صورتش دلور نروس , 

 یلغوا یجنکیا كہ ویلطب یحدب یسیجتزوقط بس
 ردنکسا سویلطب) نالوا یردارب كنهجرنلا فناو

 هشرزوا یبارخاو درط كن ردارب هک «رد (لوا

 هد هدنخ را ۱۰۷ ندنفرط هرا ویلق یسهدتلاو

 م «هلغمشز و هلیس دلا و بقع رد «قرهنل وا سرلحا

 ۱ ندکدروس تمو > هنس ۱٩ و ؛شمربدتسآ لتقف ییهموق

۱۳۲۰ 

  یانییزت کهدنرزوا یسهبرآ كردنکسا كوي «هرکص
  هرارف «بولوا رهظم هنن رفن كنيلاها هلکعا بصغ_

 طب. رس نادر یک رلدوع ادعو  ؛شلوا رو
 عقاو بوسهلوا قفوم .هدهسیا ششیلاچ هكا

 ردنکساسویلط)) هدعب .ردشفلوا لتق هده راح نالوا

 .یدیا راو یلغوا رب نروس مکح ھلیمان (یناث

 سویلطب) نالوا ییغوا كزيح زوقط یسیحنوا سم

 :هدتخ را ۸۱ دالبلالیق هک ءرد (ییا ردنکسا

 «هنیرزوا یلافو كن (یناث ریتوس سویلطب) یسجمع
 2 00002 ام ارادت امور

 لربنوس سویلطب موقرم هرکص یآ ۰ «بوشبقلاق
 >۷ ۷ هلکن وا دلکعا جوز یدکی رب یربق

 ؛شقالتق ییهموقرم ؛هرکص ندکد روس تموکح نوک
 . نالوا شتا نایصع ید یسیدنک هرکص یآ جاق رہو

 ؛شفلوا لف ندنفرط یرکسع

 ۴ هلکنو .ردشفروس مکح هد(روص) تدم ر «بونل

 رلیلام ور «هلفلوا ض رفتم یسهعوریغم الس كنهسلاطب
 هنساعدا قذآ هنب رل هب اج تو ی اداتسا هتیص و رب

 1 . ید رلشیهیش اق

 -وا د رط هدبا ور و

 « یکودود» ییمی (تیلوآ ) یسیجصرب نوا بس
 ا ا اط اروا بقلم دقت
 رال رصم ہد را ۸۰ دالیملا لق .یدا یعورشم

 امور «هدهسا شغلو! سالحا رشا هسلاطب ندنفرط

 . ۵٩ تیا «بویفل وا قیدصت ندنفرط یتبر وهج

 ی دا فلکم رک هنس هب اج 7 ل(سویپم و ) هدنګر

 نالوط نا و يدهدسا شمریدتنا قبدنصت

 روب هرارف هد ٥۸ «بوارق یتموسخ ل رلیلربصم

 هلدادما لر یلامور هنب هرکص هنس ۲و ؛شلوا

 كن رکشع (لاغ) نلیردن وک ندامور بود تدوع

 تم وتعت اد ,هتتس ۷ «قرهلوا هدنس هظفاحم ته

 تافو هدنګ را 6۲ دالیلالبق .هرکص ندکدروس

 . ردشعا

 نالوا لغوا تاتنبعر نوا یسیمنکیا نوا بس
 ف هدشافو كرد «بولوا (سیند سویلطب)

 هدنشاب ۱۷ «هدلاح یشیدلوا هدنشاب ۱۳ .«هلسولح

 .یدیشعا ج وز یارتابویلق هرومشم یسریشمه نانلو

 «ندنکیدنساقلآ هنیلا یسیدنک ی ذ وغو E رای ویلق

 «هنبرزوا داسف نالپریدنای وا ندنفرط یرلیصو ثنجوز



E 
 ليڪ صن كنب رلیصو سیند س ویلطب .یدیش

 ی( سویپموپ)ندن رار ادرس امور نالوا شا ا 7

 سوی نالوا یمقر كن وب «هددسیا شرب دشنا لت

 ینفرطكنوا «هلفلوا نوتفم هنلاجو نسح كنارتاب و
 -ردا رارف «ب ول وا ب واغمس ویلطب نکرد لا

 .ردشلوا قرع هدلب هدنګ را ۰ دالیل ا ل

 «بولوالغوا كنيجم رب نوا
 هدتخرات ۶۸ دالیلا لبق . ردبقلم ی و
 ۱۱ یقرهنلوا سالحا د ند ظا تق

 د و یجنکیا كنءرتاب ویلیف ه ا
 . ردشعا تافو ام ومس «هروک هنظ «ه رکص هنس 6

 - وا بقلم هلیبقل (نویصیق) یسیحدرد نوا س 3

 كنهراب ویلیق هلارمصیف هدنخ رات ٤۷ دالبلالبق بول
 هدنخش رات 4۲ و ؛شقا دلو ندنعورش ا ع

 «یقرهنلوا سالجا هع صم ندنفرط م رک و9
rرب وروق یک « یرادکح رارادکح » هدنخم رات  

 كسوتسخآهدنن رات ۲۰ :هدهسیا شقلوا لمت ها وع
 یال سهم هل اطب مت لق لا :

 . ردشاوا ضرقنم نوتبسب
 ندررادمهح انودک ام هلمسا 2
 دک یک 5 ۱ سویملطب 0 ۴ 1

 كساتنیمآ یجنجوا ؛بولوا بقلم هلیبقل (صضیرولآ)
 -روا) یزیق كاتیمآ موقرم .یدیا یعورش ا دلو

 یسبحوا نوا س 1

 ( هکیدب روا ( یسهدلاو ناق 1 2 جوز ی هو

 ثایسانم هلیسدنلو « شا قشعت اک جد 7

 سالجا هت یو :ندنفیدلوا شمش ریک هبهع ورشم 0
 « هده سیا شا بشت هکعا لتق یتسهجوق «نوشا |

 e دالیلا لبق س ویلطبو ؛شمامهلوا قوق 8 23

 هرکص نس دت هکعا بصع ع ید 3

 یتسهج رابرب E ا دردناسکلآ ین 1

  (سادیولپ) هرکص هنن ۳۰ هدةسا یک طب |
 .یدیشف وا طاقسا ند رادتقا عقوم هلیس لخ ادم -

 هلیبقل « مریدلب » ینعی (سونوارک ) یسیجنکیا

 ](واریتوس سیب ندرصم ةسلاطب «بولوا بقلم |
 مر ند سارو ندنفرط یردب . یدآ لغوا لو
 یک ارتو ای ودکام هدنح را ۲۸۵ دالیلالبق ژل وا

 «هدلاح ینیدلوا شغا اجتا ۰ (سوقفلس) یرادنگ |
Û YAYلتف یوق رم هدنګر » OEنوقیت آ  

 ید یتیرار کدو «بولغم هده رګ برا یو /

 ٤ اب ودنا تیک

0 
1 

۱۳۳ 1 
 2 ( سوح ایسیل ( «هرکص ندکدتسا حفد ب رح الب

 لتق یناغوا کیا « هلجو زن یب ( هونیسرآ ) یسهجوز
 هتس رو ؛؟شخا قیلطت یسیدنک :هرطلط یک در شا

 یسهدنام وُو دل( س وی د) )45 ندکد روس تا

 .ردشش وا لتق هده راح کیدا هلراول وغنالوا هدنتل آ

 Plolémée) 01۸006) یدولق ۱
 ۰ ۳ ؟لف ۰ 2 اش و ۰

 ی
 هد هبردنکسا هدنلئاوا یدالیم نرق یضکیا «بولوا
 هدنرب e كى ونف ید زاب ودك ردضشما تاش

 قوح رب ندرت ] كنفالسا ءهددسطد ندفشک با را

 هع دق 9 تاک «ند رلقد] وا زامهنل وب هدعب هسنا

 هایفارغح و تنه . ردا دانسا هاذ و تق و قوحر

 قوج رب قلعتم ههراسو هیکیناشهو هیضایر مولعو
 هنيه ملع یراروبشم كاو كوب كا ؛بولوا یتافیلأت

 هک رد ربا نالو ترهش هلیاو:ع « یطسحم » او

 2 رب > ینعب (سسفاتذیس یکیاعام) یسیب او سا لصا

 هلیم-ا(یطسجم) نالوا كعد «ربک ا» «بول وا «یضایر

 و E رلد رع 6 ندنهر دل وا شل وب فو رعم ید

 ءایفارغج نأ نالوا هدجرد یعکیا . ردشفللب هلمسا
 لصف» ند و هد-ذق و توو یلیح ر «بولوا ی”

 ینیراهجرد ضرعو لوط .ۍدیشمامهل زاب باتکل کمو
 و لوا لا یعا نییعت ارد یتعف وه كاحم رهو

 یالعهب ردنکسا باتک کیا و :ردشغا لیصفت باتک

 تین دم یک یییدلوا دیر لا روئسد توت و

 یقرهنلوادجر هب ورع ید ندنسادتبا اب تكنهیمالسا

 ملع مک هدعن < هد هس رشعا 5 هلکعا همش و

 تام ولعم نال وا هح افارفح كل رکو یرلیقرت ی هدیه

 یا کم

 ڪاشف هنب را لېک ا ییصیاش قوحرو ععع یناثیطحت

 قوح ر یرکدروک هد را كس ویلطب

 یافیلأت كسويلطب هل هدنف ییا و اذه عم . ردش و

 كس ویلطب
 تامولعمیکهدن رات | كناذ و .ردروپشم ید یرلح ز

 د وخای ( سوح راپیه) رومشم ېکح یرثک | كنايفشک و

 هد ات

 لوصا نالوا ترابع ندکعا ذ

 .یدیشم هملع راو ندقفل وا داش ساسا

 دییقیفدو رک هدر سخ یار

 «بو) و ترهش هلی م اب (لل وصا كس ویلطب) ید یسهع دق

 ربتعف و ی ص كدهنامز ك (قي ر وق) لوصا و



 ی ط ب
 یسیطسم صوص العو یرات آ كسویلطب .ردشغلوب

 ند «یطسعلا» «یقرهل وا هجرت هنناسل نیتال ندیبع

 هجا و ؛شاو تربش هلیسا (تسجالآ ) قرهلوا فرح

 تایلک . ردشقو یسالو یصا نتم هرکص تقو

 هجرت هبهنسلا ثکاو عبط هلن اعفد هدا وروآ یراث

 . ردشغل وا

 هن رهش ( زواداب ) ی هدایناپسا ۱ مس مطب

eوا مسا نایریو ند نف رط رابع  . 

 یالع قوسع رب نالوا شا روهظ هدرهش وب ؛بول
 3 وباداب»] . ارد ر وهشم هلیئیسن (یس وولطب) ین د مالسا

 [ . هلل روی تعجارم هنسەدام
 ۱ دن رله ات یعامرا هلحد

 رکبراید هللءرد وجرب ناقآ ندنرلغاط یفاجنس جک
 لکشتلاب ندراوصضب نیا ندللامش یاهنم كشسالو

 هونج ندلاش ندنسهرا یدودح نیتروک ذم نیتیالو
 هفاسم كلهشمواکب ۰ رقت یر هقآ یی وط

 | بصنم ههل د »> رکص ندک دنیا عطق

 ۱ هحط كن ههیطتسف «دننلایا هنیطنسف كربارح
NNEكن ه رایت و ة دنف ریش هژنم وای  

esھاو 6 بول وا دیص ر هدام هزبم ولک  

 ا دانا EE کرم ندنف رط ی وکح

 یعاس لیح هدنفارطا

 . رول و

 لوا ندرعشا رب هلا هلحد كتارف ۱ ار
 ییا كيلا طشو هدنتهح لوص

 هدننامز یناضیف كرابنا هکءردرپ رب مساو عقاو هدننهج
 یرلقلفاط» قوح ر «بولوا واع هلراوص ناخشا

 هدیمسقربو هلح كتالو دادغب مسرب كرپ وب . ردعماج
 .راروینل ون هدنلخاد یرلفاجس كفتنم

 «ندنغیدل وا شاپاپ رادس لکم هرارب هدع دق نامز

 ولع هلرادرقو راهبصقو رهش ریوب «بویعلاط رلوص
 كناناساس كولم . یدبا رادلوصحمو روم تیاغ
 رادس هلیسعشاط هداعلا قوف كنارفو هلجد هدرخاوا

 لئاواو
 « بویمهنل وا دیدم و ربع راد ید هدف راتسا نود

 هو لآ رار نالاق هدنلاح هطآ هدنرءهرآ كرلقلقاطب وب
 ندنفرط رایغاب ضع ندا روهظ هدننامز رلیقوچلس و

۰ 

 کاخ 9 وه ها

 : شعصاب 99 یو E لع ب ولوا مدپ»

 كب هد هرص وا هد هڪ طب «دغغل وا نما نمامو 5

 !سسا ید ءنکرول ۱ تفالح هدهب .یدیشعا نایرح هیسایس تاعوقو قوح

 ل عب ۱۳۷۲
 3 ندیکب تب روا دد ردس ندنفرط هيسابع

 ۰ 3 «بوصاب وص ندیکی م «هدهسا شش لوا راعا

 1 هدلاح وا مویلا و ؛ ردشعا تک ینلاح قلفاطب ب

 ۰ ردو دریغ 9

۰ 

2 0 ۰ 
 وا جی هد را وح هرون» هت دم اک

 هدوض ود و هدنلهاج نامز «بوا

 (تامه مو) هد یر هل یبق (ج رزح ( 0 (سوا)

 .ردشلو عوقو برحر, روش هلکغد

 یا اب 3 هاو مر_خاعسو تب س 3
 قد رط یسعوط اهد و) ناسارخ

 «بولوا هبصقرب نالوا یزک م ك:ساضق (ناسارخ

 رک هلاید و ه دن ساق شن لامش هزیم ونک ۳ داد

 حاوح كن هبصق ون یوج ث وفات .ردعقاو و

 های ات ییا ا «یتغید) وا قوح یدحاسم و

 لا[ ها یربیوک 7 «بوا وا یسسراچ ییا

 ینکیدک ۳ E دقت ۲ كن رپ وک و و «ینغیدنلوا

 ۰ رودا ناب

(Baal) ۱ 1دل رلبل هکینف ندهیماس هی دق ما  
INS 

 كوي كا كرليرون او یادلک و كرل اعنک ۰

 (ثوریشع) .یدا هانک ند سش «ب ولوا یدوبعم

 روم ضع .یدنا بانک ندرق ید هد وبعم رب هدزیما

 لع هانک نده رهز یوزبشعو ند ز۸ شم لعب ناخ

 ىناتعم لصا كنسنهلک لعب .ردراشغ |
 تكیهروس ذم ما «قرلوا بکر هل راک ض» رکید

 رلبیلباب یک ینیدلوا لع هن رالطاب دل آ ضعب رکید

 . ضعب هدنروص ( سولب ) ایو ( لب) دوحای ( لعب )

 نت اوت .یدراردا قالطا ید هش رارادب <

 کە دن رارا وج دلش ومارفو درب یہا دابع هلن اعفد ید

 بول وا «نر»

 روص . رد رلشعا ثدابء هد وږو 9 تك وک سس ما

 هد و یه ۳# هدن را مش واتس دل ریل هکینف و هدادیص و

 هدنلا ییا نلروص بولو رلاکیه ا ص ودصحم

 قا رحا رلقح وح كح وک هدر 2 2 7 یی ردن و

 نالوا بکرم ندنسهلک لعب .یدراردا حد رلناسناو |

 ینعی (نیمش لعب) یرلرومش» كا ندنرعما هبذاک لا
 دوخای (بوز لعب)و (روغف لم)

 هک «رد « بابذلا بر » یبمی (01)۵1261) تو رلمب
 .وا مز هلا رب لکوم هعفد یا کس هد دنع ا

 سیلپآ هدن س هس دقم بک كلب

 ««تاوامس اب ر»



 ل ع ب ۳۹ 9

 ءاعسا یک (لابین ) و (رازاتلاب) ات اد

 . ردطلغند (لعی) ید یظفل (لاب) نایروک ۱

Eروش هل را هقيتع وات هده روس ۱ ك  

 ند روم ا ا ا ا 3

 كناضق ر نالوا یبانمه هدنغایخس ماش مولا توا

 هدنسبع لامش هزم ولیک ۸۰ كماشقشمد رد

 هدنسس ونج قزش هزمولیک ۸٩ كماش سلبارطو

 ۱۳۰۰و هدنلخاد یداو نلید ( عاش) یردلوا ۱

 ۸ ىد و عفاچ ۷ « «ییلاخا رق ۱ 8

 . رد را ویماج ۱و یاکد ۰ «یماسیلک س یسهب ر ۰

 یاچ رب ییا ك وص هاما (نیعلا 3 ندنتکو

 «بولوا لو كب 4یتفو ریش و .رودا نایرح
 لدبعموب هلدبعم كوپ رب صوصحم هنندایع كاع هدنشآ

 . یدیشفل وا همس (كبلم) «ندنعیدنل و ی لکیهرب

 هجزتلاب هبینانوب ناسل یمسا رلیلامور هلرلیلای ودک ام

 . ید رلشق | دیس 6 سعشا هنیدم » ىتعب (سیلوب ویله) 1

 ءدننامزرایلامور هلی نت رو ریل هکیتف 1

 راسو راهعلق «رللکیه <راد بعم قوجرب ربشو ید

 .ىديشملوا عیسوتو نييزت هللا هعنصم ةيسج یا

 قاس وپقسپ رب كيلعب هرکص ندنر ومظ كغلن ایتس رخ
 كويب كا نالوإ صوص هب «قرەنلوا ذاا یزکم

 ندنفرط نیطتطس ندنراروطارببا مور د یت
 هدن-سپ ره حیرات ۱ 6 . یدیفقت وا لیوح هیاسیلک

 رود لئاوا ؛قرهللوا حق ندنفرط حارجی هدیبعوبا
 «شفل وب رهشرب هاگتراحو مهم یلیخ ید .دمالا ]

 رومظ مالسا ربهاشم راسو الع ییخ ندنجاو
 نالوا مقاو هدنسهرص یناعوقو بیلص لها .ردشا
 رب «یک ینیدلوا رادهتکس یلیخ ندراهب رام مطقتیال

 بارخ ندهصاب لیس هعفد رو ندهلزلز هعفد ییا

 نافنف رط كنلر ۳5 د جرا ۸۰۳و ؛شلوا ۱

 ماع لتق یسیلاماو تورم نوتس قرون وا طیضا

 نا لس ناطلس زواب هدنح رات ٩۲۲ ید شنوا

 هاب دن اشا دجا/ رازحو هرصاحم ندنفرط یرلاضح

 دنا شفلوا قالا هیینافع كلام «یرنلوا ق |
 عاق هلزازرب نالوا عقاو هدنسیرجه خیرات ۲۴۳

 هناریورب یرهش رېشوا «قردهقی ید ینس هينا نالوا _
 تنسمینبا راسو تن زدم یسا ردو 8

SLE 

۷ 
۳ | 
0 

 | ییدش .ردعقاو هدلع رب نالوا یافترا ردق هاب

 | ع ب ۱۳۳۳

 .هداعلاقوف ترام كره واو كرلن وئس .ردهدکشا

 بلاج یتماسح كرلشاط ندا بیکرت یهینا ربارب هلیس

 هارخ یرپوک جاق رب هدنرزوا كچ
 قرهلوا هدنلاحبارخ روسیکهدنفارطا . رویلب ر وکی راهب

 طیحم «هدلاح یمیدلوا هدنلکش لیطتسم «بولوا قاب

 .ردن رمح راظنا

 یربق كسابلا تر .ردهزموليك ۳ یسهرباد

 یاقم ید كيهاربا ترضح «یک یتیدل وا هد رپش و

gt3 2  

 یراربق كرنشا كلام هلا ( اضطر ) رع تش هصفح

 كلام «هدهسرویلیرتسوک ید رام ییا هرزوا قلوا

 هدکبلعب یک ینید-) وا هدهنبدم یخ ربق كرم شا

 «بوذوا ندهرهطم جاوزا یدهصقح نالواه وفدم

 ذاعم نالوا شفلو هدنتیعع كنهدیبع وا هدماش متف

 .ردیسهرمشمش تالبحن

 بع یاینم كنغاس ماش یساضق كايلعب بس

 لبح ابغ ,دلیغاهنس اج ًالاش «بولوا هدنسیلاش
 ماس شسفن ید فرش والو تورم ابو ال

 نانبل لبح «هدلاح یشدلوا طاعو دودحم هلیساصف

Oماش نالوادنتسم را )سل ی  

 فک نم ندد رق ۷٨ «قرەلوا ترابع ندنسدا و

 مسق «بولوا هدنرهدار یشک ۱۲۰۰۰ یسلاها

 نورد ..ردهرایسو ینورام یروصقو بس یمطعا

 .ردراورسانمهواسلک ۱٩ و دعس و عماج ۳۸ هداضف

 یسه راج هایم بو وا رادل وص عو تبنم ییضارا

 ندکیا هلا هع ونتم تابوبح ییالوصح . ردقوح ید

 4 . زد رابع

 هزنمولرک ۱۱ كرتارحو هد رازج | 8
era GEE  ( 

 .ردراو یرانامروا قوج رب هدنراراوجو یسیلاها
 ندنف رط رداقلادبع ریما هدنس دالیه را ۱۸۳۹

 قارحاو طض ندنف من تم و هد ۱۸۶۱ و کت

 کی هما نیضصح و ربع ندکی هده ا

 . ردشغل وا ذ انا یرکسع

8 ` ( )sئBegard)یعنکیا نوا 4ما و  

 هدن رافرط هسنارفو اینالآ ەد دال نرق ۰
 هنارادنلتو هاشیورد بودنا روهظ رلهدآ قاط رب

 راعتسم ندمالسا نویفوص «هدلاح یرلکدروس رع 7/

 : رد را شعب اهن لب 4 اه وسعت وقتا ةاط ر

 جرا ۱۳۱۱ .یدیا (نزیرا توقسا ناژ) یرلسیر | بلج ینتقد راظنا كنيحايسو راوز مویلا یراهبارخ |



CHA 
 تح قیرط وب یساحور نکا هنایو هدن-یدالیم
 .ردشلآ هتیع ون

 ۵ حا و دنس هب وح دح تهح 9

Eیساوهو عفت رم یبفوم بول وا هب رق رب كج وچ  
 هباوه لیدبت هیاروا نددیمزا نیزاب «هلفل وا لزوک
 ر دکمه نده رق ۳ یسهیحات ری

 ۱۶۰۰۰ .ردعقاو هدام رام ولک ۳۰ كل ویئسا ویس

 ها یمطعا مس بول وا یسیلاها

 «بولوا ندرلهبصق كوي

 یروصقو سو ر

 كنب رلزاخ مرق یکسا . ردهرباسو سور «یدورب «یتهرا
 یارس نالوا صوصح هراناخ «هلغل وا شغل و یرقم

 .هس ردە جاقرب هلیس هغ رش عماوج اد هم ردیقا م وب لا

 9 ردراو یسهیمالسا ٹاس وم ر او ماج و یس

 یسیر هیدلب ندنیج بابرا صوصایلعو كنس لسم
 هد دد لوصا صوصح هنن رلیدنک هلیته تک لیعام*ا

 یند رلبتکم ,یربآ یررآ نوجا ثاناو روکذ هرزوا
 هبا ونفع « یاس دعب » هدنناسل واتا« ویل وا داشک

 .رویل وا شن ید هنر رپ

eندیک هبهطاغ ندل ویاتسا ۱ و  
E EES 

 هدنراوج عماج کیو هدننهج یبونج قمش كنشاب یک
 او را هز  eرد رز وسه

 «بولوا یسوږق رب هداروب كنیروس لوباتسا هلیتفو
 هدننامزرام ور «هلغفل و نايل كحوکرب هدنح راخ كن وی

 » یسوبق نال «  (Nsopov ®0)قرهلوا طاغو

 » .یدرونلوا همس ( 24 00«) « وق لزوک

 اهم «بوا وا لح رب

 ردق هنو رط جا كن وق «هد دسر دا ص وصح هنب رلقن اق

 (یسوسیق هڅب) «ندنغیدلوا دم یسهعخاب كيارس

 ین دلوا وړ داغ وام دونم روس م ویلا . ردشغ وا ریست

 7 3 3 ك
 کک | یدهسغو چد هعگاب یک

 "| یوک هچغب
 . رده رق رب هد هوا سم كل هزبم و لک ۵ ند رحم لحاسو هد

 -راخ كزاغوب هدنغاجنس اف | م یا
 هریک د رادطآ قرهلوا هدنح سس چی

 . ردیفاب

Enرو ه رد وي مقاو  

 «بولوا یاچ رب ندنرلعبات یربن (سردنم) نلیک وډ

۱۳۷۲ E ۳۱  

 1 E2 هب بع لاش هدلناعب هدنسا طق قجاوآ

 8 ۲ نر کد ندنحما كنسهیصق هننا «ك رهدیا نایرج

 ۱ «ه رکص ندک دا عطق هفاسم تال هرم ولیک ۰ اب رقنو
 ۱ .رولوا بصنم هنر سردنم روکذم

 ۴ دوی كاو روپشم دا كسا یایسآ ۱ دا ۳

 نالوا:یاعه «توتلوا زب :

 یکیا كنولجد .ردیزکرم كنرع قارع نوتبو كتبالو
 هلا یلامش ضرع ۳۲۳ ۱٩ ۵۰ ؛یقردلوا هدنف رط

VY Veی لو ۲  
 امرا ا هاشم ی كیهلحد یمطعا

 یم یهدنسهبیع تهج كربن ؟رونلوا هيم
 هيما (ءاروز)و (خرک) بول وا ترابع نددلحم رب

 وا رلدب ود هد یمش ییا و كرش

 .ردراو یریوک رب هدنا وط هزم ۲۵۰ شل وق هنن رز

 نیم هلراجشا راسو هلی رلج اغآ امرخ فرط یکیا كرون
 .۷ لوط هعبو رم كرش .ردلزوک كب «بولوا

 تیاغ یسهیموع هرظنمو قوم «بوسلوا هزنمولیک

 هسا

 ۰ ردف و روم

 )وا سبب و ج وعم «راط یرلفاقوس ید هسا نیشنل د

 یرادقم كنسل اها .زغر وک یال زوک ندنحا «ندنه

ESرادقم هد للا فاتح رلتباورو نيک  

 A ا ۷9۵ ۰۰۰ یخ

 «بول وا و یسک مسق ك رلن و 15 ۲ ی

 وم یسل اها ۳ ب یرکید فصن و یس قصن

 وله لاها ااو یاب رس «یاداک « ییم را « ید

 تبوسم هلن رب تسدح 9 ییارا كرب < ب ی ی

 هعقدل وا بول وآند هلغ وطی راوا
 یجنکیاو هتک رت هدهج رد

 . رد هک ع هد هحرد

 هلراراوید و هد نا رج ۶و یعوح «هددسا لزوک

 .رولپروک ندلخاد زکلاپ یرلنسح «ندن رلقدل وا طاع

 ود وک لاها بول وا قاعص لیخ نزا یساوه درب

 ندماشقا و هدرلنحم یرلک دا ریبعت (بادرس) نیز

 .راردیا تاقوا رارما هدنتسو كرلماط هرکص

 دجاسمو عماوج كدادفب .رولوا قولوص یلمخ هسیا
 [ 12 بولوا قوجا

 كرك رد سیشیش 2 كن رلتمع> یالیک داقلادبع

 هلحاو ماش و ۹ هدنراراوح لو ا دادب

 نیشیف

 یرلهب رت كنا وذ قوح ر ندمالسا ربهاخم اسو انک

 مظعا ماما «مظاک ى ماما 4لح زا : بول وا د >> وه

 «یطقس یرس «یلیْس «دینح «لبنح ماما «هفینح وا



 دق كناوذ یک ینالیک رداقلادبع ى

 یسهجوز كدیشراانوراه . ردمانا هاکت رایز یراق
 روسو هدنفرط خاص كنهلجد كن (هدییز) هر م

 یافلخ «بولوا تیاغ یسدرب مقاو هدنحراخ

 اسقف رش .ردیسهجاشا كرارنا هلق ندننامز هیسابخ
 ربو روس رب نانلوب لوط هتسولیک ۷ و نالوا بارخ
 تموکح و هدنمق رغ لاش «بولوا طاع هلقدنخ

 ید یسعلق رب را شیها لک غ د
 لاو لزوک كا ۵رمش ید عاود تموکح . رد و9
 بولوا نتمو كوي یسوشراچ .ردندن سهیننا وا

 هددلحد هدنتهح برع كرش . رد واح یناکد ۰ .

 كنوب و هاکسدو ضوحرب صوصح هنلاعا نتافس
 ندن رام یدومو هغبطم ر ها هناتحرالصارب هدن راوح ۱

 سیسأت ندنف رط گی

 «درغذل وب یک د كیواه یودرا یت آ دادغب

 یس هنر کسع ةیدسرا یا «یسب رکسع "یدادعا بتکمر

 .ردراو ید یسهناخ هتسخربو یسهکلم ةيدشر روا

 رب 4 -
 کنار دراو قرواو ٩و وا

 طاحهل راد چغابفنارطا درهش . رویلشبایخد یسهیناپموق
 تعاسییا ند ریش «هلغاواقوج یرلهاکتهزب «بولوا
 .ردشلبای ید یاومار رب رزوا كلشیا ردق هج راخ
 ندنل مش هاکتراح دا كىيا كلاع دادش
 رکیدو دل اتسدنه ا هرصب ندفرظرب «بول وا

 یاد هلعاشو باخو ن کی رادو لص ومو نارب | قدفرط

 هدنحا ك رهش . لد راچ یسهب راحت تایسانم هر نرو

 وب هلرش یک شم ؛لاش «هیفتک «تشراچ ناکا
 نوسشلآو ریقابو تاجوسنم ضعب ید ندقوصاپو
 هدناضف كن هلحد رول وا لاعا ییاوا ضعي ندشوکو

 نا ها وه كدادغب یمعا لیک شت رلقاقاطب ضه

 دل وا باس هل ديل وت هب راس للع ضعب «بودبا
 | .ردشط و

 نالوا ی تا كنديسایع یافلخ یرش داده

 .ردراو بتکم كوي رب شفلوا

 ےہاونع » یک ناع» هرزوا نشا هدره

 جرات ۱ ع ها قردنلوا انب ندنف رط روش رک

 فا ۱ لاک اود٤۱ ٩و ؛ع ورش هنسان هدنسی رج

 ۽ نادم .ردشف و ا ذاحا تفالخ رق#

 دل مشوب قرهس تل وا دحا راآ قوح كب ند لهارخ

 عاص کن لح د ادا .ردشغلوا لامتسا هدنسانب

 , یدیشی وا هی (مزلسلاراد) ؛یردنل وا انب هدنف

 ىع دق ربس

 د ب ۱۳۳

 هدشاور 1 بول وا 3 ۳ یسزاف ةا یا دادغب

 كنار نالوا ش

 «بوأو ۱ فلت رلدآور هدنقح قاقتسا

 ذوخأم ند (داد عاب) نالوا كعد «یسهعاب تلادع»

 غلوب هدار وا لوا ندا 1 رهش

 .یدنا ۳

 نوراه .ازوت رو بيرق اهد دل اما قیاور ینیدل وا

 «بوربدبای یاربس 7 هدنف رط لوص كن هلحد دیس را

 وا كرن هدنفرظ نامز زا «هلکعا تماقا هداروا
 اهد یعسق و كل رهش ‹قرەلاغوح هينا ۱2 ا

 كنومأم لا دیسر ۱۳۵ ۳ را نیزو عیس و هدادز

 یکم ۲ اع نوش دادش هدن رلتفالح نامز

 لهیاخ دصر هد شل ندنسهب دام تاز «هلغل وا

 یتد هيلع تاسسوم راسو راهسردم نلناضتک
 ۲۴ بابرا ندنف رط ره كت هیمالسا كلا و ؛شلاغوح

 هد هرص وا .یدیشمرلشات هکعا ممج هدا دقد ربه و

 بوا وا زواص» ی ورم ییا یبیلاحا راد-م كدادغب

 یک هدنراراوج
 قاصتلا

 نوک جاقرب «یدبا هسا دیک هاج ناخ ره كدادغب

 یدردبا اضتقا كملع ندنحبا كلءرومعم

 سسک هن رازب رب ید ارقو تابص

 دل وا دوی و قیص هدهحرد تكحهدا

 د ادغ»

 رەق رب ی رب ره ہرا ید هرکص دک دا ید لیح

 هدرلس3 و وا ینیدنل وب هس رده سج 2 یک العم

 «بولوا ممفنم ندنراباتک تحایسو ایفارغج نالیزای
 یمهد رک نسا تکللا ماظن یروهشم لا كرلهسردم و

 لع روهشم كأ هک «یدا یتهس ردم «هیعاظن » نالوا

 . ردرلشا

 ن هلودس ۱۱ دصع فور وه كا بول وا روم ید

 (یدص» تاک سراج ) نالوا E EE تر و

 ê نالوا یک وص كن هیسابیع تورا

 نيڪ هم

 یراداخ احس سرد و سرد هداروا

 . ید

 قاب ییروم كد اد سەب ركه هنس

 یراطا ست كقوعس لآ و هو 0

 هاتاسفد كنهلحد نده را نالو عوقو هدنرلنامز
 رلنوعاط «رلقب رح ددعتم «ینمصاپ وص بوشاط
 دادف بودبا ررکت هلناعفد یراهنسالغو طعو
 . راشغع | صیقشت یدیلاهاو «رادهنخر یلیخ یت رو

SNEهل رک ع لوف۰ وکاله هدروک ذم جرات  

 SE O ندنسیلاها :بودبا طض یدادغب

 راس هلیسهرومشم هبا «هلا قارحا یرهشو «فالتا

 لاح وا هک رویلوا كد .ردشغا اعا یننارع باپسا |



 د غ ب
 راو یسوقن هدایز ندن ویلم رب كدادغب ید هد دت

 هدبولوب كرالوغم هدن هناضتتک میسجو ددعتم .یدیا
 وص كربت هجران وک ندرلباتک یرلقدن ۲ هبه حد

 شات روف ندریکنح لآ .ردروبش یندقا هایس

 ۸۰6 و ۷۵ کنلروم ید یارک را نالوا

 « قردنلوا احما هدنموعه ییا نالوا عقاو هد رلګ رات

 مسق كنسيلاها دادغب رويت هدنسالیتسا یجکیا هله
 یرهش «بودیا رابجا هرارف ییروصقو «لتق ینہطعا

 هدنحش را ٩۰۲ .یدیشمریوح هرازهبارخ لوتس

 هدنحش را ۹:۰ «بوک هنیلا كن وفص لیعاسا هاش
 تلود یرط هد رود كناخ ناهلس ناطلس یوناق

 هرم دا O  سیا شل وا طب ندهیاقع
 ۱۰۶۸ تیا « قرونلوا دادرسا ندنفرط هبوفص

 كلام (یمطق ندنفرط عیار ناخ دارم ناطاس هدنخم رات
 شا و دادش یرب ندتفو وا .ردشفوا قالا ه هیاقع

 ادا ردق ه رهو هلکشا نارع بسک ندیکپ شاوب

 یداشک كنب راشرط لاف شوس هدمو ور دیما

 ارحا هدنسهرا ا وروآ هلا یونحو قرش یاپسآ

 شعاقارب لح هننرورم نددادش كارا نانلوا

 كوي یلیخ یه راحت تیمها كنعقوم هنن هددسا

A Yg Mgتا  
 و لمم ا داد . ریلومأم یہا

IYبیطح رورشم ندا تافو هدنسد رش خراب  

 هد ٩۱۳ تاو زا هرزوا دلح لوس ۱۶ یدادش

 ه كنوب ینامس یحاص باسنا روش ندا تافو

 ندا تافو هد ۹۱۷ «یک ینید زاب یلیذ هرزوا دلح

 كني اعم” لیذ هرزوا دلح ۰ یتددجم هللادیع ونا بتاک

 (ینیبدسلا نا) ندیا تافو هدنخ را ۱۳۷و «یلیذ
 ندلیذ حب وا و .ردشم زای یلیذ كن و هما (دلص)

 تافو هدنح را ۱۳ هنحش را كنیدارغب بیطخ هقشب

 لیذ لمکمرب هرزوا دلج ۳۰ یدادغب رانا نبا ندیا
 ندبا تافو هد ۷۷6 یرب ید كو هک ؛ردشم زاب

 یربو یناشسراچ ركبوا یرب «عفار نب دم نیدلاقت
 شلزاب ندنفرط ىدادغب یعاسلا نا ىلع نیدلا جات

 دادغب هل و وب .ردراو یییذ جوا بقاعتم یتیررب
 دو وم لک ران لنت بکر ندرت شقلآ لا
 . ردکعد

 كدادغب هلساوتع « برالا هضور » ید یور زاک

 ,ردشه اي ګرا رب هرزوا دلج ۷

 نیدلا ري هظ حس ندا تافو هد ۷

۱۳۳۹ 

 كلا كننابالو ینافع یایسآ . ییالو ۱ دادش
  كیرعقارع «بول وا ند رب و كوي

 نرم قرش بونج كنریزج هلیمسف ییرع لاعش
 3 هلن الو لص وم لاش «هلدودح نارا (ةرش , زدنازایع

 . ییونح بے «هلیغاتس روز ندنتهج یلامش برغ
  ندنتهچ قرش بونح فلیلوح ماشلا برب ندنتهج

  هحاسم «بولوا طاحم و دودحم هالو هرم ید

 RA ت و ایم یت طس

 هک «ردردق یشک ۸۰۰۰۰۰ یسیلاها ۰ ندەرام

 ریش «بولوا رتو درک یروصقو برع یمطعا مسق
 دای هل رسا یروطس و ییایرس < 56 مد دقو

 دید وو ینمرا رادقهر هلرلنایتسرخ قاط رب رونلوا

 یرکیدفصن و یس وتن اد رل كدالسا لها .رویلوب
 | ندردرک هجاساپو ننح یمسقرب ید كل رلیئس .ردیعیش
 دادغب . ردبهذملا ییفاش یرکید مق نالوا ترام

 وا عماج یخد ینیرلتهج هرصبو لصوم امدقم یتیالو

 | تیالو رب مسج یواح ییهریزجو قارع نوتب «بول
 تیالوررب بولی ربآ همصب ولص و» و هد همس دنا

 یتیالو دادم یکسا « ندن رلقدنل وا عارفا هار وص

 زود یسیضا را كتالو . ردشا ماقا هث الو ج وا

 - اضق ناسارخو هدندودح قرش لامش نکلا .بولوا

 4 رابم لی رب یر ره . ودرا و رلغاط زآ رب هدنس

 - الو لصوم یرب «یرارهع تارفو هلحد نانوط ینیرب
 ندیب رع لامش «بولک ندنغاعس روز یرکیدو ندنش

 قیالو "یضارا اب زاوم نامه و یفوط هقرش بونح

 هلحد . و هشالو هرصد «ه رکس ندکدتا قس

 هل راقاجخس هیناهلسو روز رېش ییعی ندلوص هش رېن
 ربا و و اقا نالوا د ارا دودح

 ناسارخ هک ءردیرهن (هلاید) کویب كا كرلن رب «بواک
 بصنم هب هلح د هدنف رط تلا كدارغت «هبا قش ینساضق

 ید یربن ( نوتجنک ) هلرکید مالو (ییردب) . رولوا
 قوحرب ندا ناعب ند رلغاط یهدنلخاد دینا را دودح

 بصنم ههلحد «ب ول وا لصاح ندن مشر ك رلباچ

 دادش . رولوا لخاد هنشالو هم هرزوا قلوا

 یطالتخا هدننسهرا هلحد هلا تارف هد رق یرهش

 . هلجد هلا هلاید «یک یفیدنل و رااانق قوج رب بجوم
 هدنغاس هلح .روینلو لانق رب لوب ید هدنسهرآ

 ندنارف ید هدنتهح قرش بونج كسالو ینع |

 قوچ رب دولوا یهتنم هنارف هپ هدږغاشا ؛بولب ربآ
۱ 



 اضيف كنارف «هلغل وا ترابع ندنسالعا مش كندحطب ]

 ءرزوا تیموع « ردروتسم ها ۳ 8
 نالوا هدنسهرآ نیروکذم نیربن صوصخ ا يلعو كتالو

 ندشقلخ یادتا كرہن کیا وب یعاربوط كنمظعا ےسق

 ند هبس زنم ةبرتا یلهرب وک یراق دقارب ب ویلک و روس یر

 .ردیغاریوط یحرب كا كنايند هحهیابنا هوق هلغلوا

 بسانم هلیلایعتسا هدیضارا قس ید كن وص ی
 یسشدوروق كرلقلقاطب و یساشنا رادسو رالانف هد رام

 یماروا ؛هسلوا كج هل دبا یعاسم فرص هدنراصوصخ |
 - هک مس رف حرف ییهیصم طخ هیر ومو تورت

 ییالودادغ ید هدلاح یکیدمش .ردق و هش هدنکچ |

 ندننایالو لتأدراو لاو نیکنز كا كنهنامع كلام

 هلیقن ال ی هنسعییط دادعت سا هددسا د ودعم

 نوکسم يمق ر شنیلاها .رد دالرو
 كرهدبا برق ههریرج و هنسیدا و تارف نیزاپ «پ ویملوا
 نابرع راسو هاب: «رش نایک یرغوط هد نیشیق
 «بوسل وا یتیعج كن ران وب ی راشع

 (ردیا شيعت هاب ل هلکرخو هایرایروس نویوقو هود"

 یدودح ناربا .رارریدشیتب یرلتآ برع لزوکو
 دنا و یریاشع درک ضعب ید هدنرافرط

 راسو ماسپس «ثرا یادغب : ینالوصحم كتالو

 هوم راسو امرخ «كییا .نوتو «قوماب هلابوبح
 د دعتم هدنراضق ملدو لدن .ردنرابع لدرء رسو

 یخد هدنسهیحاب تیه «یک یفیدنلوب یرلن دعم تفت

 هدنرهیحان تيه روکذمو هیزیزع .راقیج تفز یک
 هوامس كنغاجنس ملح یک ینیدنلوب راح مساو یخ
 زوط لیخ «بوالو هحل رب كوي ید هدنساض

 البرکو  هلح و هنرلفرط رنک ا كنغاجنس دادغب .راقیح

 روا كچوک ۴ رب هدنرالع ضعب ید كنیرلقاجنس

 .هطساو ررنایرثک | نودوا نایک «بونلوب رلذام
 تالو نالیج هدتالو نورد .رولپربدنیا هلیس
 دوو كيا نمای هدنرپش دادغب سفن هحاشاپ هیعانص"

 شم و رقالو ابع «زب «هفیطق هل رلشاخ قوماو

 ندرلیش قلعتم هفلحارسو هتغابد هلیئاودا هریاسو

 هقش نددادمب هدتالو نورد هدلاح ییدعت . رد رابه

 ترد یک هیاوید «هلح ءالبرک رهروم نایاش هرکد
 .ردرابع ندهبصق شې

 د عب ۱۳۳۷

 E N18 «قاعس ۳ رب ز هجحور ییالو دادغب

 : رریسقنم هب هیح ات ۲۱ و

 هیحات اضق قاس

 9 | دم
 هل ابد یی

 نابرهش | :
 هود ۱ ناسارح

 3 و هب زی رع
 هیضاک دادغ

 لیغب
 تيه

 هسیبک ۱ مد
 هب والقم 7

 هردد

 ا ۱ هرامالا توک

 هیسح دم 1

 هیعو رج

 1 ج
 رغ وبا

 e ۱ هوا لح

 زیراوج وبا
 هیفاتش

 3 دما
eهللا روھ  

 هیحالص ۱

 الب ر

 هب ره

 بت
 هرارز

 یسا ول کم كننبالو دادغب .یعاجس
 یامش و ال ارش ءافرش «ب ول وا

 الب رک ندنتهج یبیونج برع «هلتیالو دودسح ندنتهج
 هلیت الو ه ها و هل رغ اس هلح ید او و )یعاعس

 و یبظعا مس -

 ندلودح ی هدهش ۱ هدام «بوا وا ترابع ندواعس

 جک ند دیحات ۱ ۱ و EET ۷ «هرزوا ینهاشالک |

 ۱ اتش

 و تسشسشالو داده .ردطامو دود

 رشم رم . ردعماح یه رق لا ینیدل وا

 یسوش كاوا رول اا ینیدا وا ا ۵

 یبطعا مق «بو-) وا هدن هدار ۳ IRN E و

 , ردیقنم هنن رت يسدح 2۳7 درک : ب یو

 قس یدهسیا قاک هیارحا یهطخ وب تارفو هلجد

 وص «بونلوب رلبالوط مماط رب قجثآ نوجا یضارا



 د ع ب

 هدایز ك وص یک یی دغ وا ناو ش را تقو ییدلکح

 تاعورم «بول و عوذو هایم نایغط ید هاف

 نالوا یانه یساضق دا دمب سد . رول وا بارخ و وع

 تیالو «ب وا وا یعاضف نکس كغاعو تیالو

 .ردعقا و هدن رک نامه كنغاحس و

 اكسو تیالو دادغ ( س یکسا)

 ی هدن راس لحاس كن هل د ه دنغ

 تترکتو ه دنا تع اس ۱ كنا ماس و دنتهح قرش

 ۱ اد
۰ 

 «بول وا هارخ رب عفاو هدنسقرش بونح تعاس ٤

 -وب یسهقیتع راثآ هنوک رب تیمها نایاش رهق هن ره

 هدابز ندتعاتن ر یراهنارو هيو هلحد «هدهسرغ

 رهش رب هصعلتومها هلیتفو ندنکیدتا طبض هفاسم

 ۳ هروک هنغیدن) وا نظ ا ینبدل وا شل وب

 ا كنکولم نایاکشا قلەرآ ر هدعدق نامز هنارب و

 .رد را هبآ رخ كس رهش (EEE نالوا شغل وب کک

 ۹ ءرد را و ها رخ 27 د دل یمسا (یوراه) هدن راوح

 . ردق و همش هدنعب دل وا یسهیصق (دین و راه)

 ا ۱ <= ہی حآ 5 دمساقفاق هم ۰

 بلا 3 E ر قحدادش

 بو وا درصعق كح وک 7 ٠

 . رد را و یسلاها ۱۰۰

eSناعاتا نوه یک هرات  

 نالوا یریخا كن رارادم : الا نوح < | لنواخ داده

 ربعآ ملا راشم هاشدات و یسهحوز ك دږعس و ناظلس

 یریف كابو چ ریما نی قشمد ریءا نالوا یسارمالا
 شعارق ترش هلیتاردو لقعو هليل اج ونسح «ب ول وا

 E هريبڪ نسح 2 ندا ادتا .ردنداق رب

 قشعت هنسیدنک هیلاراشم هاشداب «نکیا شلدبامیوزت و

 یسدنک كرهریدتا قیرقلو قیلطت ندنحوز «هلکعا

 ءس یبع و دو الرع هداعلا قودو :شغا وز

 ۷۳۰ .یدیشخار دنیا كنهجرت هبح اص ی ود روما

 1 هن رز وا یافو كل دیعس وبا SIE E عقاو هل ۳"

EEEقرهنلوا ماما هلن قلوا شا مس  » 

 .ردشل ریدتا لتق ندنفرط ناخ هرآ قلخ كہلاراشم

 ر

 | نادغب
۰ , ۰ " ۸4 

 هد ام قرش یم كب هروگک ذم ه را رج ۶

 یتسهریزح هب“ ناقلاب ( ۱1۵۱0۲۱۵ )

 < بولوا یرب كراهطخ ندیا بیکر

 شلوب یاهدووبوو رب هج رپآ هلیتقو هطحوب .ردمقاو

۱۳۳۸ 

 ۱ 1 ایامور دیحوت)اب هلقالفا یر ندتقو لیخ هدهسا

  تایسقت مما وب مویلا «ندنکیدستا لیک ھت ینلود
 3 هشاستاپسقت «بوقیحندنسهرص یناحالطصا هیسایس

 | ناقلاب لصا یسهط نادغب .ردشمربک هننکح هیفارفح
 E وا دات مرمت هببش

 یدلاح ینیدلوا طوب ص هبهریزج هبش و هج بونج
 ۱ شعازوا یرعوط هلاش هدنسهرآ هیسور هلا ایرئسوآ

 ندنتهح بونح . رودا زارا ینلکش هرزج هبش رب

  بغ «یکینیدلوا شلربآ ندقالفا هلرهن (ترس) یسق
 ۲ ندنسهعطق لدرا كنایزتسوآ هلیلابح ةلسلس (تا راق)

 ندنسهطخ هییاراسب كنهیسور هرم تور قرشو

 ا 4۸ ۱۶ هل 44 ۲۱ .ردشغل وا قیرفت
 و ی Yo oV ها ۲۲ ۵۳ و لاش

 م ۸ ۰ 6 یسدیعطس هحاسم بول وا دت# هدنس

 . رددجهدایز ندنویلم قح رب یسلاهاو هر ول يڪ

 ` ندا نایرح ندنسه روا ناه قرهلوا هونج ندلامش

 دروکذمرم «بولوب هبکیا ییهطخ وب یر (ترس)
 ندنرلکتا تا بلا کک یکهدنتهح بر

 یم یک هدننهح قرش كرو «قلغاط «هلغلوا ترابع

 ندغاص هنیرم ترس .ردقلهووا یواح یرلهبن قعلآ

 بیس هنس وا همست (ایوادل وم) كن هطحوب ند غ ین

 هننوپو سورا «هګرغسرب هلی (ءوادلوم) نالوا
 . رولیک ود یړېن ( دالرب) زکلاپ ندلوصو « یرارېن
 بصنم یرلپاچ (شای) و ( ایشیش ) ید هنہرېن (تور)

 راپ یا ارا تو وقت ا یداوح .رولوا
 ید نیشیق < یک یتیدلوا قاعص كب هدن رلفرط قعلآ

 كب یسیضارا . رواوا قو وص هحهدایز هدنفرط ره

 «بارش «تابوبح یتیلک «بولوا راداوصحم و تنم

 عساو .رولوا لصاح هریاسو هویم «هربس «نوتوت
 تاداویح . رد راو ید یرلاعم لر 5و یرلنام روا

 . ردقوح خد یرلیرآو یفیلاب ء یراوآ « یسیلها

 هدن رلف راح راسو یندعم یزوط ایق رب وب هد (هنف وا)

 . رونلو هرتاسو تفن هلی رئدعب رفاب ءشموک «نوتلآ
 قالخاو ناسا «بولوا بوسنم هنساح امور یییل اها

 .ردراو یرلقرف زآ ك ندنبسبلاها الفا هحتاداعو

 ناکداز ینعب ( رایو ) یک یسیلاها یقالف یخد رلن وب

 نیقب رلرجتفج « بوسلوا مسقم ها رفذص رلرجتفج و
 ؛راشا هدنتش تراسا رب كوپ نیکد هبهجلک هرادقو
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 هدننکح یکلمو لام كکالما باحا ربارب هللا ا

 یرهش كوي كاو یزکم یکسا كنادغب .یدرارونلوب
 .ررمصقنم ہلایا ۱۳ ہدلاح ییدمش ؛بولوا (شای)

 [ .هلیروب تعجارم هتسهدام ااو
 دودعم ندنسهع دق تکلم (ایحاد) یسهطخ نادغب ۱

 هنکلام امورو «طبض ندنفرط اا دالیلالبق برو
 هل رلتیب ال قطر نایربدتبا ترحهند ایلاتیا «قرهنل وا عض "

 كنع ءراوآ نوه .توف هدع .یدیشغلوا ناکسا

 رال وغم تیا «بوک هنطبض دب كن هیشح و ماوقایک

 ا ۱۳۹۲ هدشاور رو ۱۲۹۰ .یدیششود هنیلا

 بکر ندیلهل و خالوا صخشرب هدنمسا (نادقب) هدنخش ز
 كحوکرب هدنرانک یربن (هوادلوم) هلرکسع رادقم رب

 (اینادفب) هلتسن هنعما كنو ؛بودنا لیکشت تموکح
 -الیم جرات ۱6۳۲ هریغص تموکح وب نانلوا هيم

 .رد شف وب هدشنروبم قلوا عبا هنغللارق (هل) هدنسد "

 یلارق ناتسهل هدنرخآ فصن كن.دالیم نرف یجنشب نوا
 هيف ع زانم هدنسهرآ هیناقع تلود هلا ناف: سا كوپ |

 لقتسمتئو زآرب «هدافتسالاب ندتاق رو .هلکمک هنلاح ر
 هدنسیدالیم رات ۱۵۱۳ «هرکص ندقدنلوب هدنلاح

 ناخ لس ناطلس زواب نادغب یجنکیا نانلوپ یسنرپ
 هداطسو نورق .ردیشقا دایقنا ضرع هنرترضح

 هر روک ذم هدعب «بولوا فورعم هلیعسا (اینادغی)
 هد راسل هدهسا شف وا هی (ووادلوم) هلن

 ناطلس یوناق . ردشعا ماود یسهیمس هلیمسا (نادغب)

 وریی) نالوا ندنسهلالس نادغب هدننامز ناخ نایلس

 ۱۰۳۸ «یقرنلوا جارخاو لزع ندکلسن رپ (شرار

 رانف ایرثک !ندنفرط یلاع باب ؟رابتعا ندنسیدالیم خرات
 هلرتفرعم رلهدوویوو نانلوا نییعتو باا ندنرلعور "

 هدهاعم شاد نالوا دقع هد ۱۷۹۳۲ .ردشف وا هرادا

 شمریو هلخادم قح هنیرلشیا نادغب هبدهیسور یس 1
 هدهاعم هبردا نالو ع وقو هد ٩ یک یني دلوا

 تاقرب ییسهلخا دم قحوب كناہلاراشم تلود ید یس
 دودعم ندنادق, هیس ور هوا ًاناذ . ردشغ | عیسوت اهد

 .یدیشعا طبف ید یتسهطخ هیاراسب نالوا

 نادغب كرک یسهدهاعم سرا نانلوا دقع هد ۸

 (نیتکلع) «ریار هلعیسوت ینتازایتما كفالفا درک و

 ییرب ره كنهطخ یکیا وب نالوا فورعم ید ہلیمآ

 هی | قالسفا هدنح رات ۱۸۰ . یدیشموخ هنسهراد 1

 ۱ لنګ كسسنرپ رر شو ١ یاخعنا ظر ثایح وک

 ر غ ب ۱۳۳۹ د غ ب

 باختنا سنرپ اکرغشم یی(ازوق) یالآریم قافتالاب نادغب
 راش | لیکشت ی لیجت رب ایامور كرهشلر «یلکعا

 كن هياقص تلود هن نکد هنسدهاعم نیر هک 17

 یلالقتسا هروکذم هدهاعم بونلو هدنتیعیا تح

 [ ۰هلیرویپ تعجارم هنسهدام « اینامور »] .ردشاط
 هدام (Bogdan) نادغ و دوتا

eنوا اه نا  
 كارو یجندرد نوا ایی او ی و شا
 كح وکر هدن رانک یربع (هوادلوم) هلر وهظ هدنطساوا

 رورم یلیسن هک ردد ر رب شا لیکشت تفوطح

 نالوا هیعس (ایادغ) دوحای (نادغب)و نیوی هلنامز

 ۳ .ردرلشمروسمکح ردقهنس ۲۰۰ هدنسهطخ(اوادلوم)

 هجورب یرلسولح حیران هلرلسنرپ بوسنم هبهلرلس وب
 . رد رز

 ۱۳۰ شوغا رد نادغب ی

 ۱۳۱ ساس

  Eوزاب ٩۳
 ۲ نافتسا یعنکیا

 ۱۳۰ وقچال

 ۱۳۷۳ . نادغب یعنکیا
 ۱۳۷۹ ورتپ یعنکیا

 ۱۳۹۰  نافتسا (یجنرب ایو) یجنچوا
 ۱:۰۰ نامور یحنربو هغای

 EN ردناہکلا یجنرپ

 ۱:۳ نافتسا یعندردو ایلیا

 ۷::۱ نامور یعتکیا

 ۱:۸ ورتپ یعغچوا

 ۹ نافتسا ىوشج

 ۱۹9۰ ردناسکل ۲ یعتکیا

 1 نادغب یعنچ وا
 ۱:5۹ ورتپ یحندرد

 ۱:5۸ نافتسا ىج 1

 ۱9۰ نادغب یحندرد

 ۱5۷ نافتسا یجندب
 ۱۰۳۸ یا ۷ شرار ورتپ یعفشب

E 
 ترے >= كرلنوبو E ۳ کک

 هال ھو یافو كد ز هد رهظو ‹ غ دلوا یرارادمکح

 تدابع هق رش یحدم ر نانلو ررحم اهتمام

  EEروی دیا .

 بول وا ندکا ربا كولم (نوراه) ۵ |

 یغوط هنیچو «خف یرفشاک ر٣
 هدنسب رحه خیر ۹ یرکص ندکدتا كلام سو |

 .یدیشغا طبض ندرلپاساس ییاراخش '
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 ا
 و را (دوسع 0 ۱ ناخارش

 بول واندنک ولم یسهطخ هلاکت ۲

 ددابقیک نیدلارعمو ىلغوا كنابلب نیدلا تايغ ناطلس

 تموکح هدنلناوا یرعه نرق یجشزکس .یدیا یردب
DRE 

 هدنسهرآ نوردنکسا هللا هیک اطنآ ۱ 1

 -رف ٤ ندربب كهبصق یکیا وبو س رج

 اع تیلص لها هک «یدا هبصق رب هدفا سم كلك

 هایم و یسهعلق رب نیم «بولوا یتمها هدایز هدننابر

 صارقب مولا .یدیا راو یراهجگابو غابو هیراج
 .ردنا رخ یسهعلق بول وا هدنلاح هبرق ثكح وکرب هلیمما

 دور هر | به (غب دو ۱ شا
 «بولوا هبصق رب یکسا هدنسهرا 4

 كنابداو لع ربهاشم ضعپ نالو تررش هلرتتسن (یوش)

 . ردشفل و یسار طقسم

 «بولوا لدنساپدا ناتسدنه ( ا ۱ ا
 رو یحشرا رپ هلیاونع « ناهج تام » ۰

 هدننامز كریکلاع بيز كنروا .ردراو یراعشا قوح

 ندنسارعش یرپش هوقرا یکه دارا س .ردشقعا تافو

 .رد راو یر هدع*ا وب جد

 ۔هطخ هیروس (زیزعلا عاق اش
DEو  

 وا یداو رب عساو هلرخآ ریبعتو هووا رب عقاو هدنس

E A PES ۱ 

 کیا روک ذم یهدنتهج برعو قرش .رولوا دن

 ندلامش «بوتنبا رلیاچو راهرد قوج رب ندلابج ةلسلس
 ندا نایرح ندنسه روا كعاق یفوط هب و_ذح

 ی اور هد (یاظل)
 یسضارا كعاقش .رولوا بصنم هرکد قآ هدنسهیلاش

 ردق ۱۰۰ هدنشا پولوا رادل وصحمو تنم كب

 كنداو و ید یعدق ربش كب .ردراو هب رق

 (00816) ند:ف رط رلیات و هدع دق نامز . رده دنا

 رابع «بونلوا هيم « هفوجم هبروس » ین ۵

 نب زرع كلمو (بلکلا عاش) دوخای عاق ندنفرط
 وا هیعسن (ززعلا عاقب) و ه ی وا ندلا حالص

 «ب ول وا مسقنم هنن رلاضق كيلعو (عاق) روب . ردش#ل

 (قرش عاش) یساضف عاق نالوا هدنسهبوتح تهح

 ندهبرق ٩۰ «هدلاح ینیدلوا عماج یغد ییسهیحان

 . ردیسهبصق (هلحز) یزکمو «ردبکم

۱۳۳۰ 

  ریهاشم (مساق ن د لضفلا وا) ست

 تان هدمزراوخ «بوا وا ندالع ۰

 یو . ردشعا ثافو هدنسد ره جرا هو

 اد هنلناصق كع موق هلج 1 زاو ی هل وبقم تافیل

 .ردراو یرتا لزوک رب
 ثلات ناخ دارم ناطلس (قابلادبع) نت

 فاق هرکذن تحاصو ندنسا رعش یرود ۰

 لصا نع بول وا ندا نرصام» كهداز

 وه كن اشاب قطصم رب ذو و داش نامز * ردبل هفک

 اح ٽي وش .یدیش وا ناوخ یوم هدنس د اخش وا

 مديد هک اب رروتک مک نرخ دل اپ فاز

 رروتک وب رلیدید ییابص داب بورتسوک

 ارش روک ذم سو یدو (قابلادبع) اس

 ۱ کا كەدازفاق هنو نادنس ِ

 ماود هن سن ردنا هقلح كن دنفا دوعسلاوا :بول وا

 ا لوفشم شردت هد راهس ردم قوح و وعلا

 ا وش يم
 یزادرپ هتکن بیلدنع كغاب یدشریا راهب

 یزار نشلک ندسلک قاروا هل زا وآ روقوا

 وا ندن سا رعس روت دم رع جدو یا

 س ز دم هداسینعم دار دللتمزا «بول ۰

 ناطلس نانلوب یسلاو كناروا هدنکلهدازمش «نکیا

 هنش ول وم كيالسو هطاغ هدن رلتنطل_س نامز كلا

 رالنز هرللوو هسراقیچ هللا باش مدره هلو

 رانرهر هستیا نراف دصق ییرلزو رلغاب هک

 دا رعش ناتسدنه (یر 5 ج اال وم) ام

 مدنامز ترم اس راب «بولوا ناش ۰

 5 را لج ٽډ وش . ردشم

 نم "یشوسماخ یپزا یرک هچ نادندب بل
 تسا هدش نادندو پل نآ ببس وچ اما هلان

 تب وا «بولوا ندنسارعش ناتسهف ۳

 تسایوک ناش ناج تسش و هچرک | مدج هک

 ا (ایلعس یفعب) هاف _ہص ۱ ۳

 قسشع هر نک

 ۱ برع قید وا هبصق
 ۱ . رد ررخ



A 
 رىب )

Nتعحارم هد سوداف » سارغب 2 ۱ ۱  

 [ .هلروپ ںی دا :

 ون Hip) طارشا و ۱ لا ۳ 9

ê. 8وا ندنس ریهاشم كم دق نان  

 ۶۰۱۰ نداسع دالیم .ردهدنکح یدحوم كيبط بو

 تیابط ندن ردب «بوضوط هد وکتاتسا لوا هن م

 هلیدصقم تامولعم میسوت «هرکص ندکدن رکو ا یتتعنص

 تقو قوح رب هدا ویو ایلاسن «ایودک ام «یکارت

 یرادکح این ودک ام هدنربش ابا كرهدا تحای و
 .یدیشع |تماقا تدم لیخ هدهنن او هدنناب ل(ساتیمآ]

 تبابط یارجا ربارب هلئامولعم لاصحتسا هدن رلتحایس وب

 یهلا كتنابط یدادجاو ابآ .یدردا بط نف ی و

 یارجا «بولوا بوسنم « (سویبلقیا) نانلوا عز
 (هافشبط ردق هب هلک هطارقب . ريدا لوغشم بت ابط

 هاست ندد اتسا دوخت هدال وا ند ردب هدنروص رب یو

 هلیاصقن كننامولعم نالوا قلعتم هع رشتو ؛شمزاب

 رب هدنقح یوادن لرکو ضارما صیحث درک «ربارپ

 نايو فشک راهعلاطم یغوطو رلتقیقح قوح
 یریپ كابطاو یدجوم كبط لیلج نف قم .هلکغا

 یتباصاو تراهم کهدضاما "یوادت .ردشمک هنکح

 یعوچ كرلنو «هدهسیا لوقنم رداون قوحرب هدنقح
 هدهښ | .ردقیفوت لباقا هلیسهرضاح تایقرت كبط

 كوي هدن رام ضعب كرېش ییابو نالوا شعا رو-.هظ
 هنب رلمارکاقوچرب كرلیل هنت آ «هلکعا عفدقر هقای رشت
 نم# ریشدرآ ندنرارادمکح ناربا .یدیشلوا لئ

 دیلک غلابم نوجما بلح هنارا یسدنک تسدزارد

 هغخار مورحم ندنتهدخ یتنطو یدلاح یکیدتا دع 3

 .یدیشغا در یفیلاکت كل ریشد رآ بویمهلوا یضارآ

 هدنشای ۱۰۰ هدتناور ر رکیدو ۰ هدشاور رب

 تافو هدنرهشکی رانف ینعی هد(اسیرال) ءهدلاح ینیدلوا

 رب نانلوا دغ بوسنم هنسیدنک هد وکناتسا . ردشقا

 تافیلأت قوجرب هنسیدنک .ردیفا مویلا راج رو ماچ

 حرشندنفرط (سونیلاج) زکلو هدهسرویت وا داسا

 ندنسه را آ كنسیدنک كن رناذلوا ربسشو

 تسونیلام هروکذم را[ .ردضشمالاق همش هدنفی دل وا

 هع ناسل هدهیسابع تفالخ لئاوا ۷ ربارب هاب رحم

/ 

۳۳۱ lL 
 هد هیهالسا ةیبط سرادم تدم لوطو «شلدا هخرب

 شو ترپش ه دنت مالسا یابطا «قرهنلوا سی ردن

 باتک» .«« ناسنالا هعیبط باتک » «« ةنحالا باتک»

 لوصفلا بانک » « نادلبلاو هايملاو ةيوهالا «

 » ةداحا ضارمالا باتک » <« ةفرعملا ةمدقت باتك «

 » هدفاولا ضارمالا باتکک » «6 ءاسللا ءاج وا یاتک «

 باتک» «ردفو رعم ید هيس ات وب مسا » ایه دیا « هک

 نوب رطیطاق اتك » ««ءادغلا یاتک » <« طالخالا

 راو | بات ڪڪ » »€ بنہطلا تواح یا ۰

 « دانسا هطا رش ادعام ندرلن و یحاص » هایت الا نویع

 هک روی دا 0 لئاسرو بتک قوحرب رول وا

 قح .ردشف وا لق هب رع ناس یسهلج ید كرلن وب

 نایمهنل وب یرلیلصا نتم هدیانو ناسل كملاراقم مکح

 هيف وصایا .روینل و یراهجرب ه دب ع كنب را آ ضع

 هل راح رش كسونیلاج كننافلأت رکا هدنس هناضتک

 هتعک و بط تكطارق . ردد وح وم یرهیع هجرت ربارب

  ۰پا  ES ۱ترس ه رب رح هنس ۱

 یور هلم ( . 1 1
 تن ور (هل ووس) و ہد ساب ی ی 4 ۰

 . ردب و رپ 7 شهرک

 او مساق ن دم لصفلاوبا ندلانز) له

 ةالص» «بولوا نداهقف ریهاشم (ییزر ۰

 هدرا ٩۰۲ .ردیفلوم كاك لناونع « لقبلا
 . ردشع | تاف و

 نداضق هاشم (دیعق 0۳ هرکب وا) ۱ 6

 7 نو یر 3
 كوام «بول وا لد هے يفاح یاهقفو ۰

 رادم 9 ىدا یسیضاق كنولوط ر دجا لد هب عمه

 «ییدتساناسحا وا ك هننس رم هنس لمس هیلاراشم

 6 بودا فیلکد ینعلخ كنيساہع قفوم هک مد تاک و

 زحاع «هدنکیدشا ی E «هلکمهعا لوبق

 نزسکعشلیا دا ۳ كن هج ر بحاص ( ویت |

 يمام یهرو دم یا اطع یسیدالقاص هوره شک روھ

 نیا هلا هيلا یوم یضاق ینیدلوا شا هداعا

 ۳۷۰ . رد دنسهلج ردا وت نالوایورم ه دنن نول وط

 .ردشعا تاقو ه دد ه دن راب

 ۳ كد 2 رکب ۳ ۱ یراکب و لات و ام هدنن الو د رابد

 , ردپپ ریشعبرعرب ردا راذک و تشک



 ت ذل ب

 e gE تیالو ه رقبا ۱ یرازا 5

Ayهرشا بول وا هیصقرب یزکم  

 ۔را دب راقس و هدنسل اه بر هزبم ولیک ۸۳۰ كنم رهش

 EE 4 زا نایک و د ه (یاج یزم رمق) عبا هنغام

 اه یاب ؛ردراو یسیل اها ردق و . ردعقاو

 ناخ والعن هللا شاپآ یساضق یرازابکب س
 ۔اط قیفبا امس یسیضارا «بولوا هدنسهرآ یرلاضق
 هدنرارانک كراربن امو ند رکنا كغاط الا هلیغ
 تنم لح یعارب وط .ندناراسع ندرهووا حفاو

 .ه ویه و ه ریس ها هع واتم تاب وبح «بولوارادل وصح و

 ندکلتفح ۲ ٤و هبرق 6 ۰ اضق . رول والصاح یعا ون | كر

 « رد ر ومسم

 هرز وا قلوا ۳ یسهلج نايه بول وا بک رم

MO cesو یسبل اها ردق  

 ندھللاءایلوا راک (یلو س یباح) | ات
U ۰یکهدناسارخ لصانع بول وا  

 هدناسارخ .یدا ندنسهیضاک تاداس یرپش رواشپب

 ندکدتبا هينطاب راونا سابقا ندناذ ما نامش حش

 تره همور هدنلئاوا یرجه نرق یجنزکس «هرکص
 ناطلس «نکیا لوغشم هلداشرا هدنرلتهح لوطا

 «بودبا ترایز ینیرلیدنک یرلتمد> یزاغ ناخروا
 لات ۳۹ ام ی روکب یح .ید لآ فِ رلاعد

 هلقرف رب ییساعد ه رکسع و هلا راشم لو «هدن رلقدروپ

 یسیدنک ید ییعما (یرعکی) 9 داور رارب

 هن ر وضح ۳ و كند هق رح هدکد رت م ةو ؛شعا 2

 دند هنن رزوا یاب ثتنیدارفا یرعکی نیرو وک

 .دنلکشلوق راق راص ندق رآ هنغایلاق 2 رپ رهکی هلکعا
 شاتکب یباح .یدیشلوا تداع یسهوالع هک هج راب رپ
 دن وادخ ترضصح . رد روهشم ینامارکو تامارقم كنيلو

 رف بودا لاحرا هدنراتتطاس نامز كنبزاغ راک

 هرلیلح و هب واز رب هدنناب بول وا مانا هاک.درابز یسهب رت

 تان دیش اتکب تش رط هيلا راشم . رد راو هرباد صوصحم

 ندا عضو ییراتنآ دل رایشاتکب هددس روين وا رع یرب

 « ردش وردر یرک دید (ناطاس ملاب) بویلوا ا

 یجد یهاک رد نال وا یکم كنهروک ذم تش رط هک

 NS O ششسأت
 یرود دار ناخ رج ناطلس ا

 «بولوا ندراعا یرچ +

 داف وب ندرلنالوا قایآ كوا هدنرامایق ضعب كرلپ رکی

 ا 1۳۹
 یيروکو شوایسو دجا كلم .  كرهدیا دوش بسک

 وارا كرانو هدنرلترادص نامز راشاپ دم
 هغشراق هشیا ره اداع با هدافتسا ندن رلتافغ و

 ۱ شمالشا هقلوا تلآ هسننالخادم كناطلس هدلاوو
 هد ندا روهظ هد رات ۱۰۱۱ «ندنغیدلوا
 یسدنکو ؛شفلوا بصن هنغلئرصتم هسورپ «هنس رز وا

 . مادعا «بونلوب «هدلاح یفیدل وا شعالقاص «بویفک
I 

2 ۹ 

2 

1 
 ٠ یلکرا كنغاجنس و تیالو هیوق
 ۳ هزم وایک ۱۱ كنيلک راو هدنساصض

 ۰ كلوک قآ « بولوا هبصق كجوکرب هدنسیلاش برع
 ۱ نلیکود هل وک روکذم و  دن) امش ردو تعاس عراب

 ۲ ح مد . ردعقا و تم لحاس هكنباچ (وص رب .)

 ۰ راربد ید (یوک العکی) هلتتسانم وب هلوک روک

 ]. هل روي تعجا رم هنسهدام « لوک «|

 | .هقلو مس و (ندلا فیس ربما) 2 ؟ 7
 ۱ یجاح نیش وا را اد یا :ادنلاعر كنووالف  ن دم یصات كلم ندهبرصم كولم :

  بولوا فصتم هلشاردو لقع هداعلاقوف هک «یدیا

 ۰ یدیشغم وا بصذ هنکلیلاو دفص ید دم د یا

 یسیهنکیا س .ردشعا تافو هدنسپ رعه مرا ۸
 كن ةتسد كن هبلا راشم رادکح «بولوا یسقاس هسدا

 نان اسحا و ماعنا قوج كو ؛یدزامربآ ندای «بودا

 ییربق یدسنک ید هنلغوا هدع «بودا قرفتسم

 تافو هدنش رط زاعح هدنح رات ۷۳۲ .یدیشعا خو زب

 ۔اعاو تاريخ قوح رب هدرصف ید یسکیا .ردشخا

 / . رد رشل وا قفوم هار

 .اربا یا را یرعه نرق یحدرد ر 4

 هدنخح را oY «بولوا نو 0

 كييوغرق :ندیا طیض ندنادج ن قاتما وبا یلح
 ٩ یا سحو دا یسیدنفا هدعب «نکیا یبیلدازآ
 ندنف رطیلاعلا وا هه رکص ندکدروس مک. هدبلح همت

 هلیط رش ثكلرب و یک صح 3 قرون وا هرسهاحم

 هداملا قوف یصج ه دنتم و ۳۹ تدمعو ؛ شخوا ماست

 یک ہد رصم ؛هلطبض قشهد هدنګ را ۳۷۳ «بودا راعا

 شلوا لخاد هتيعبات كهللاب زیزرع نددتیطاف كولم

 ۱ نلدرصم 6 بوش ز و جد هلکنوا هدعد «هددسا

 ؛شملوا بواغم هد هب راح ییدتا هل ت نلیرد وک



 رك ب
 تیابن «هرکص ندکد نا هلخادم هناداسف اط ر ۳
 دود هنیلا كنادج ۳ هل ودلا دعس ییاعلا وا هد ۳۸

 «یلکلا دلیح ل رکب 6 یر ملا هیما ن

iSی  

 یراصنا هلآ دبع ن رکب «یتیل جادش ی د ‹قنح

 ند رلز و «بولوا ندهباص یراصنا رشم نی رکیو

 ۰ ردشغ و ه دنتم

 ندشلئابف لئاو بلغت یب و (- یب) ۱ رکی 1
 داف كوي ییا

 | دابارکب "

 ریهاشم ضعب فورع» هلیتبسن ( یوارکب ) هک ید

 . ردشفل و یمأر طقسم كالع

 نامز كلوا ناخ یطصم ناطاس ۱ اا 9
 «نکیایشاب وس هد دادغب هدنتنطلس ی

 ینیدلوا شا باستکا هلی وق یسهداعلا قوف تور

 كي ۱۲ نانلو هدنتیعم .لامتسالاب یذوفنو مکح

 فسوب یسلاو دادغب كرءدیا نایصع هرکس بذع

 شقبلط ینکدیلاو دادفب ندیلاع بابو «لتف باشا
 هنلیکتت .تنیقش وز اشا ظفاح یسلاو 2و راد ۱

 قوس رکسع هنرزوا كدادغب «قرهلوا نییعت رادرس

 شلوا بولغم ركب هدرهراحم نالوا مقاو لکعا

 كند راع «ندنکیدتا تلاخد هنتلود ناریا یدهسیا

 «ندنغج هلوابحوم یی رح نالعا هدننب نیل ود یاود

 ینبصن هنکلیلاو دادفب كنهجر بحاص اشا ظفاح

 . هبر ترازو ندیلاع باب «هلکم روک تلصم قفا

 تاعوقوو .یدیشغلوا لاسرا ییامرف كليلاو راربهلیس

 نایرح هدنراهرص یرلسولح كار ناخ دارم ناطلس
 تلاخد هنسیدنک كناشا رکب یهاش ناربا رد

 ریکلد هنلوکت هلهجو وب «نکیا شعبا تیعبات ضرعو
 كناشابرکب «هدلاح ینیدلوا هدنراظتنا تصرف «قروآ ۱
 هلا هیاربا تموکح هدنملع كن ردب ك دم لغوا

 ناربا دن را ۱۰۳۳ .هلکشریک ههیفخ تارا

 ییدتسیا كناشاب رکب هزواجتلاب یدودح یرکسع

 ی هدنسس راق ان رهش ناجرح

 هبصق رب عفاو هدنسهقای رب وا تر

 . ىدا

 ر

 - اربا رک اسع هلثل وس دادغب ندنکیدمهل ردنوک دادما

 ہینکشا ENR نوت و ؛؟شمک هنطبض دب كەي

 ,ردینکسا هجن ید اشا رکب ؛قرەنلوا لتف هدنتلآ

 زر ل تب ۱۳۳۳

 ندقدل ردشب وطبولیرمتا» هثفن هرکصندقدل وا راچ ود

 باک را هغیاق رب کوا اقلا هب هلح د هرکص

 یتلاحوب كنیرد هيا لغوا ناخ .ردشفل وا فالتا

 نن هناسارخ ید یسیدنک «هرکص ندکدتا ریس

 هدنلا كرلینا ربا یرهش دادغب

 دارم ناطاس هیلاراشم هد ۱۰۶۸ «بویلاق قوح

 . ردشفلوا صالصقتا ندنفرط عبار ناخ

I ERجک 9 گر ناغع ن ۲  

 5 تلا اب ناخ E رکب

 هی راهمک هدکلحنیب دو هدک.اش ےک اک هدنکلعک ٤ت ولوا

 هدننیعم ترافسس بیه 5 ‹یراهم ولو «ثرپش تبص

 لا رات ی روطاربعا «هدلاح یدل و هدهایو

 كره دنا

 .ردشلدا لتق هدارواو

 باتکلا ا هدعد . یدیشعا زارا جد هدب ر وضح

 ندہلاییوم «هلفلوا داماد هب یدنفا نطصم یعف واط

 یدیشعا لاقتا ثاربم ۳ لتیلک کا

 باتکلا سیر قلارآ رب هدننرادص نامز كناشاب

 هنکلیلاو باح هل راز و هنر و دعر بول وا ارّخک و

 ی

 هد رصصع ها۱۵ 4 یدیشم وا بصن هو صد ۱ و

 . ردشعا تافو

 | اشپ رکب
 ‹ ك ربب دنا جو هننس دنک. ناطلس هیقصو ؛شفل و

 . یدا شلوا لئا هب یهاشدا ترضح ترهاصم

(Bucharest) ۱۹ییا كنايامور  

 نالوا یک ا تکی قالفا یاو اس ۶

 تصام هن هب وطو هدب رلطس و كقالفا بول وا رهش ر

 یسلاو ه لح «بوا وا ندنسارزو

 هدر را ناچ (هح وب« د) باب هاب رپم ( شیدرآ ) نالوا

Eمر  AER۲۳۰  

 رب لزوکو كوي

 هدنرزواك رل هپ (مسقو هدهووا زود امس «بولوا رېش
 صو صح هلارق < یسلاها ۰

 » قرهلوا

E AEدف ور  : 

 .ردس-س وە

 7 و ۰ ی رد چ 32 کا لز کک ی نت صم ددعتم « لوا وق وب

 هبهراس و ا ‹«بط ‹«ینونفلاراد «یسورب

 هيدا دعا بناکم ددعتم و یبهیلاع بتاکم صوصحم

 بوط < یه زوم «یسهن احنک ااو دن دش رو

 ین اح رض «یرادش رپ ۳ ص وص# دن اعا یاس سا و

 ك نزا یساوه ۰ رد راو یرهچ

 یروماچو زو «بولوا قونوص كب نیشیقو تاج

 اب لزو د دیه و



 سك ب
 رلقلقاطب ضع ید رم ناقآ ندنحا .ردقوح ید

 « هد هسک د مالغاص ردق وا یساوه :ندنکندشتا

 «ندسنغبدل وا هد قل شیلاچ هت رهط هلساعر هنافیطت

LD ۰. 

 ی هد نفع ۳

 ندف رطرب . رده دقف وا ج هن وک ن دن وک یدیساوه

 هب وطیج د ندف رط و ه هيس ور ندف رطرب « های رمس وآ

 ۵4 وا ط ورم هل رلطخ لو ره د هربگد هرف و

 هدیدالیم نرق یجنش نوا .ردکلشیا لیخ یتراح
 فلکه وی اح ردن 2 6 بولوا یوکرب هارد

 ذات تحيا ندنفرط هاراسب نیطنطسق هد ۸
 «قرتل وادع یکم تكدالفا یربند: و واو ؛شفل وا

 کره كنایامور نوش هدن دسیح ول كي ادم هلا قالفا

 ۶ ردشلفا قا ه دعت و یس»ه رادا

 ریهاشم كنهسنارف (6606701) در

a eهد ۱۷ ۷۸۸  

 قیزنکلا صوصا لعو 0 نونف .ردشخا

 یسایمدافانونفو شم زای ربات قوح 7 قلعتم ههر

 .یدیشغل وا لوبف دنعل اضعا

 | یرکب
 . ردشعا تاشو دل ون هد هيس ص «بولوا

 ( ززعلا دبع نب هلا دبع دیبع وبا )

 ندنن ايعا و ندنسالع ربهاشم س

 هدبط ۳

 یحاصل وط دن هدنانابو هد رفم هیودا صوصا لعو

 تابلا نایعا باتک» راد هنناابن تسلدنا «بولوا

 , هلیاونع «میسلد الا تاب رڪشاو

 - اض ہدنطساوا یرعه نرق ی | یرکب
 یییلامش یاشرف  هلبا ایاپساو ؛شعا تأشن هدط

 ك
 ك هدی دنع رایلا و روآ کو را تاتک رب هب اققح

 ادنا

 ۰ رد ر او یربتعم ربا رب

 غ یار راهم سلدا

 ولت موجت یس هیفا رغح لاوسحا كرارب و «بورک

 نم و هجرت هب هنا زنکا بول وا ربتعم و لوبقم

 دشت وا سنا و حط ید یس ع

(Bekes)نالوا اھ هدیات-س رام  

OS ۰(هلویح) نالوا تلایا نکرمو  

 «بولوا هدنسب غ لاعش هزم ولیک ۱۲ كنىرېش

 E 1 شوه iF «داناسق «دارآ

 یبیلاها ۷ ۱۳۰. «پولواعقاو هد | یر لتل با

 . رد راو

۱۳۳ 

 3 ت ,دنفاسو تدالو هی وف

 هی وق بواوا هبصق رب یزکر م 7 یرهش

 1 ال وا ییانم ھ هد: ساب ونح ت E ۹ تار

 یاج . ردعقاو هدنف رط ییا كارو نالوا یانمه هن

 . «ییماج ۳ «یسل اها ردق ۲ ۰ ۰ « هرز وا قلوا ۳

 ناص ۲ و هدشر ۱ « یسهسردم ٤ .یدعس ۷

 | ی رااحم ضع هدن رزوا رو ام رو Ay «یتکم

 " (یروسپا) .ردراو یسیرپوکرب یزوکنوا نکس بارخ
 E ردنونظم ینیدل وا عفاو هل تل كندو رهس

 هدنسهب 2 تهح تنفس هی وق یساضف ی رشد

 تبنمیسیضا را .ردعماج ییلاها ۵ و تک ره

 هلا هع وئتم تاب وبح ینالوصحم بول وا رادل وصحم و

 ۱ یناناورح . ردن رابع ندنعا وا كراء ریس و ه ویم و نویفآ

 . ردق وح ك یرلهدنام هدن رارانک كل وک صوصخلا یلعو

 . روای رو رازا هرکرب هدهتفه هداص

 هدرنغاعس و تالو هيب وف ۸

 دم یاول هک هدر رب یاچ یرپشکب
 یغنایآ كلوک نالوا یانمه عقاو هدننهج برغ كروک

 ندک دل ندنحنا كنسهبصق یریشکب «هلبا ادب ندنس

 ٩۰ ًایرقت « هلایرج یرعوط هب قرش بونج «هرکص
 ماو هلغوص «هرکص ندکدشا حطق هفاسم كل هزنم ولیک

 قور, دا راول ود هنل وک تارب و هر هل کبد

 ه دنکی دلکح ی وص تل وک 3 ۱ رلعف 5

 هنسهحرد قموروق

 هنغاس و تیالو هی

 هداص3 نالوا 1 بن ۱ لوک ی ربنکب

 هبیبرع لامش ندیقرش بونج «بولوا لوک رب كجويب
 :ولبک ۱ * یبسیطسو ضرعو ٩۰ یلوط نالوا یرغوط
 ربغآ یرلاوه بول و هطآ جاق رب هدنجشا .ردهزتم
 هدنام قوح كب «هددسررللکد نوکسم هلیئهح قلوا

 هدنحا كلوک . زروتلوا ذاا یعرم .هناناویح راسو
 یک یی. دنا وا دص تک «بونل و قیلاب عو چاق

 یندیشوق وص عونرب رونلوا لاعا روک ندنسپ رد
 یاچ جاق ر ندقرشو بو لامش هلوکوب .ردراو
 ب نالوا هدنکح یعایآ یهایم ًهلصف هبولک ود

 هلغوص « بوقآ یرغوط هبونج هلیسهطساو ییاچ
 .رولیکود هنل وک



 وطا | كن زاغوب لوب ا اس لوطا ۲ كن زاغون لوتاتسا ] ۰. 8
 7 | ا هب رق رب هدنلح 2

 رووا ذاا ءرپسم «بولوا عماج ا
 «یسهرد رب ردنانایرح ندننای كریاچو یریاچ رب نوزوا

 یسهلشف و یسهناخشابد یرکسع 7 یواه رصق وب ِ

 :EEE كیاضق رب قفس هنناما رمش .ردراو 3

 یلوطا آ كنبزاغوب
 لکنح هلا قغ زوقو هدنلحاس

 راد هبرق رب لوس هدنسهرآ ییوک

 لحاس .ردقمم هب هب داب 0 ىج زوقطو هنفلفصتم

 مطسرب یرغوط هن رم هچلماچو یرایلایلزوکه جنوب
 یرلک شوک ددعتم هدنکتا غاط ندا لیکشت لئام

 ییا یواه یارسرب نیزه تیاغ هدلحاس «بولوا

 یبهناخهتسخ یرکسع «ینیرش عماج رب لزوک یلرانم ۱
 : ردمادلسا الماک یسیلاها . رد راو یتکم هبدش رو ۱

 قیمش عماج یکب رلکب س . ردنبرسو مالغاص یساوه
 ندنفرط لوا ناخ دی ادبع ناطلس هدنخم را ۲

 «هسردمر «هناخراعرب هد راوح «قرلبروی سیسأ |

 ید یسهعثچ یکیا و هبرت رب «هناضتکرپ ,بتکم رب
 .ردراو

 لک تكنو و هب ردا 1

 9 ناشک بات ارس ۱ ی كلکب
 هلایرح هبرع ندقرش « بولوا رم كجوکرب هدنس "

 .رویدیا لیکشت یقلقاطب رب ننید لوک نايل
 هتناور «بولوا یعسا رب كن هم رکم 3

 مرحو هنطسو كرېش مسا و هروک ]) ۶

 . یدیا صوص# هفرش
Bela ( ۱ترد هدناتسراجم دلیسا وب )  

 .ردشک رادکح 5

 9۱۰ ۱۳ نت BFP خش راد ۱۰۹۱ یی رب

 لاخ دا یک دل و «شه روس مکح هنس ییا كد هنر

 اچ هنسهب وشو شن كفلنايت- رخ نالوا شغل وا

^ 
 هر 5

OT GT eT IT ey, 

 ینیدل وا روک « هلغل وا ۳ ایه هن رازوک ندنفرط

 هیرس ۷ ۶ و :شغلوا سرالحا 3 هد ۱ هدلاح

 1 بوریک ارش و شيع یننموکح تدم نروس

 .ردشعا تافو هد ۱

۱۳۳۵ 

 (نامول وق) یب دجمع « نکیا ےک «یسیبنکیا بس

 هدنقرش هرتمولیک ۷۵ كنرسکیلاب .بولوا هبصق |

 | ل ب

 ۰ تودا سولح هد ۷۳ « یسهج وا بس

 تموکح هلت افح و لدع لاک ده نخ رات ۱ ۱۰

 یتسهرمشه کت. وکو ا بیلف یلارف هسنارُف . ردشم رروس

 . یدرشا جوز
 یجکیا یردب هدرا ۱۲۳۵ یسیجید رد س
 را نات سراج ًابقاعتم «بولوا فلخ هایرد آ

 ؛شجاق هبابحالاد یسیدنک « هل ففلوا طبض ندنفرط
E”هداغا هش نادنف رظ یاقوت  

 ؟ شهروس تموکح كد ەن را ۱۲۷۰ «قرەنلوا

 یرااتسطا یرلفدل وا شا مده كراراات و

 . ردشعساع وا

 E ۱ ناتسلا دالب ایس :a) تام ال ۳ 3 2
 تهح اعیص و هدنساصف و 3 ۴

 .ردنکرم ندهنرق ۱۳ «بولوا هیحا و هدنشهبرع

 یک ر ۱ هاصس اعنص لشالو نم 1
 تهح كناعنص و هدنساصو و ۱ سۆر دال

 ه ردکم نددبرق ۲۰ «بولوا هیخات رب هدنسهیونج

 ۷ نوغاسال

 .ردعتا نلیریو ندنفرط بع نویفارغج

 راسو الگ قوح رب فورعم هلیتسن ( ینوغاس الب )
 هردشعا روهظ ربهاشه

 ۵ دس هی وا كش ر نوڪ“

 هب هطح عقاو ہد اھ اک و

 لدده ول

 كنيلهد و هدنسل امش میق كناتس دنه ) ها

 هبصقر هد امش هزم وایک ۲ ۰ ۱ ۰ ٩

 تو . رد راو یسلاها ۱۷ ۰۰۰ بول وا

 كن هل م تر ام دم «بولوا ی < کرم كس امد

 لب ند-:ف رط رریلکنآ 8۵ ۱۷ نکیا عبا

 .ردشفل وا ذاا یرکرم قاس «یردنلوا

Balustra) (هب ردا )€.  

 هنرغ |صس هند د وک كنت الو | ورب هرتسالب

E ۳كن زفر وك ج اغآ هرفو هر یساضف  

 : رد ورپ ر هدنفرط بی

 قیاس یسهرق كشالو راکدوادخ ۱ طالب

 ۰ كوک رب یزکیم هیحات میاتهنساضق و

aب وا وا قوح یراهعا و ع ابو فیط) یوم » 

 نەركد ۱۸ هد راوح «هلغلوا قوح یندیسه راج هام ۱

 . رونلوا لاعا یرانم رکد هوهف هد بصق و .ردراو



 لب
 ترابعند ه رق ۳۹ هقشب ند رک یسهیحات طالب حس

 ۸۶۰۰ یرزوا قلوا سم یمطعا ممق بول وا

 3 رم و عاج ٥ه هدهیحات نورد .ردراو یسلاها

 «ناکد )۹ «اسلک ۱ «ییادتنا بئکم ۳ «هس ردم ۳

Eتنم یسیضا را . رد دو => وم ماج ۱ و  

 ها هع ونثم هک اوفو تاب وبح «بول وا رادل وضحمو

 . رول وا لصاح و نویفا

 لو «بولوا هبصق كح وک رب هدنس 1
 ر و هدا ونجح فعل هد را لحاس كنفامرا سردذم

 هزم وایک ۸ تک «قرهلوا هدنن ع یاینم كل وک

 N2 لندن: صنم كغامرا روک ذمو هدنسد ره بوح

 قوح كب هدسنفاررطا .ردعقاو هدب راق ول هزبم ولیک

 و هده دق ةنمزأ فلفل وب هقتع را آو راها رخ

 ( وم ) دونخا و (تلیف) نال وا ر وپسه هلی ر

 یند كنعما .ردظومط ینیدلوا عقاو هدنلع كنب رهش
 .رویلپشالک ۱ ینیدلوا فرع ندنسا لروکذم ریش

 . ىدا 'یزکر م هیحات امدقم هبصق وب

 هد-ذحا یو هباخ دغاک هدل وی اتسا طالب

 بول وا 4ع كوي 1 هد رج لحاس و

 هل راید وې هجا . ردعقاو هدنسهرا یاسناوبا ها رانف

 .رد ریغآیماوه و سی ك یرلقاق وس «بولوا نوکسم

 هنتماقاو سدح كن رارمسا برح 4ع و لوا ندع

 ریس هد ردب راح عقاو هل رلمور «4هل غلو ص و صع

 .رورکیرکد هد راعسا كع یارعش ضع شع” ود

 ES هلا شعم هدنشالو بلح طالب

 هک , یدآ روش 1 یکسا هل سرا ۳

 قوح ر هما و هد هب رود تست داده دو یرلهب

 ندماش قشمد یرا روم دا «بونلو ید رلدرف

 قوح رپ هلی و هک ردیناتل و هد هفاسم قلتعاس یخ ر

 هدهرونم هننرم س. رد شغلوب ما ر طقسم كیالع

 را هنن دملا قوس 4ا ( ملس ) هللا لوسر رس ید

 ۰ یدا راو ل 2 رلیسا و ه دیس

 تل دلا ( هعسوع طالب دوخای ) طالب

 تكنابن اپسا یی هدنسهطحخ ( هب ریتتش ) ۰

 م ویلا ۰ یدا هبصق ر مکیخسم ه دننه> هرودامریسا

 ۰ ردارخ

 هبرق رب هدشرق سلبا هدنیطسلف ۱ هحالب

 ك ( ع) فسوب ترضح « بول وا 0

 .ردیورم یییدنل و نوفدم هد و

 ا ۱۳۳۹

  هبصق رب هدنسهرآ هبوت هل | صم سم | قالب

 3 هنن اف رعت كع نویفارفح ,نددززوا هطآ كح وک

 .یدیا رېش ر هاکتراحمو مکی سم هلی و «هروک

Blackburn EREتكنءرمطکدا )  

 ا 8 ا ّ ۱ نروبقالب
 (تنورد) «قرهلوا هدنسقرش بونح هرم ولیک ۷

 ۱۱۲ ٩۷۶ «بولوا ربش رب عقاو هدنرزوا یر
 تاجوسینم ندقوماب راسو هقسیا كویو یسیلاها

 . رد راو ی رهقب رباف

 یاشرمآ هسا و .« یاچ ۱ رود قالب

 كنهعقگ كلام کوی لا «بونلوب رب جاق رب ه دل اه

 هدننوتج كنب رپش (نوس رش) هدنش روهج (یروسیم)

 كل هرم ولیک ۳۸۰ «هلناعبب ندنرلغاط (قرازوا) عقاو

 | هنر « یاچ قآ » ینعی (روبر هتیو) «هرکص ندنایرج
 . رولپکود

 . وا ند هبا زیرا تارا لال

 ىس هنس ىجشب كنرعه « بول ۶
 «لرهسلک هب یربځپ ترضح دزن هلیسهلیبق هن زم

 ؛شاوا فرش هلمالسا فرش

 «بول وا نک اس هدهرصب هدعب .یدیشللو لماح ینغ

 ۸۰ هدنح را ۱۰و ؛شّعا لقت هشرش ثیداحا ضعب

 اه هلن زم هددکم متف و

 لالب)و (ینزم كلام نب لالب) -- .ردشع |تافو هدنشاپ

 نام كرع ترضح س .ردندهباصت ید (یح نب

 ید لالب رب رکید ینیدلوا شما بصن هتنکلیلاو

 5 رد راو

 .دبع وبا دوحاب هلادبع وا) 3

 می را ای و را ی لالب
 زمدنفا (علص) هللالوسر ترضح «بولوا ندبات
 هدنلصا .ردهماج یمسا كنسهدلاو .یدا ییذوم

 «هلغغل وب ند رلنلک همراسا لوا كلا بول وا هل وڪ

 ندنکید ر وک افح و اذا ندنفرط فلخ ی هيما یسیدنفا
 ا ندیفرط (هضر) قيد یکیاوا ترضح

 تاذ و نایوقوا ناذا لوا لا .یدیشفلوا قاتعاو
 ترضح .یدرداآ كلنذوم هدرفسو رطح بول وا

 ن هدیبع ویا یتسیدنک نمدنفا (ماص) تاتناک رتف

 هدناوزرع ةفاک .یدرلشغا یشادرف تزخآ هلحارح

 ندهللالوسر تلحر «بونلوب هدیرببغیترضح تیقم

 رب عفاو هدنسه روا كلی «بولوا

 (acek-Ri verا )Bئ »قره 



 ال ب

 بقاعتم ینتلح ر ك رکبابا تربح هدتیاور ردو «هرک ۱

 هدار وا ییرع هرش ك ر ەدىك هماش هلیش رط و

 یاوقاو ؛شقیا لقن هفیرس ثیداحا قوج ربو ؟شمریگ
 هما هد رات ۲ ۰ كني هب وب نرعه هروک هنایاور

 .یدیا یربق عورشا 2 (یل ۰
 لدلاه ینیدزاب .ردشا تافو هد ۱۸۷۸ «بوغوط "

 یسس .ردشفوا نفد هدریغصلا باب «بودبا لاحرا

 را هدنفد وقوا ناذا بول وا رتومو لزوک تاق

 هدنل وخد دم شا (هضر) رج تروح . شم زالاق نايم ۰

 ینیدلوا شعالغآ یالسا نیدهام «بویوقوا ناذا
 ترضخ «هدننرایز یهرونم تدم ید هده یک

 نوش «هلفموقوا ناذا حابص رب هلیءاربا كنینسح

 یناذا كشذوم كريب ترضح ل هرونم بدم
 ندن ربات .بوقیح یراشیط ندنروا رووا كقيشيا

 رومشم لا كنه قا جی فال
 -واربت) در ول «بول وا ند ره رعاش ۴

 هد ردن ول هد ۱

 شا رشن یک ینیدل وا ینیسحم رهظم كموع هدو رتایت

 رهطم هب هيمو تبغر یخد رلهرطاخ قاطرب ینیدلوا

 .ردشلوا

 -وقط یرادکح هلاتشق (Blanche) ۱ دهزالب
 «بولوا یربق كتسنوفلا یحز ۰

 تنس یلغواو ؛شمراو هبییول یحنزکس یلارق هسنارف
 هتسیدالیم ځرا ۱۲۳۲ ند۱ ۲۲۰ هدنن وابص كني ول

 هل ریبن و لقع لاک ؛بولوا تموکح هب هنس ۱۰ كد

 هلبیلص لها كنلغوا

 هلیلاج و نسح .یدیشعا تلاکو ید هدنرفس هسدق

 یک ییدتا هرادا یهسنارف

 .ردءزوپشم ید

 یدنتلایا (هرد-۱) كنهسنارف (1206) ۱ “ا

 بونح هزمولیک ۵٩ كن (وروناش) +

 یزکس اضق هدنرزوا یرپن (هزورق)و هدنسبع
 .هناخریمد هدنراوح و یسیلاها ۰۱۱۲۲ بول وا دبصت 1

 . رد راو یر 1

(Blanqui)روپشم لا كيهسنارف (  

 ید ۱۷۹۸ بول واندنسالع تور طع
 هروک ذذ نفو «شنوط هد (هس) ه دن د زلی» خر

 «هرکصندقدزاپ رلهلاسر توقومو رلباتک قوجرب راد
 .ردشعا تان و هد ۱۸۵ ۶

 .« هطالزو ) یتعب (Belle Isle) | | لسا لب

 ۔راق یس ا كنهبسنار و

 ج ل ب ۱۳۳۷
 .ش بونج هزم وایک ۲ كننور (نورییک)و هدنسیش

 .ولیک ۸ یضعو ۱۳ یلوط «بولوا هطآ رب هدنسب

 یرلقیلاب هیلدراسیتیلک و یسل اها ۱ بي اب رده زیم

 .رد راو

 .رونلوا ذاخا افنم

 و دنسمرآبخ یا هست یا
 وبا ندحراوخ یاسور «بولوا هبصق ) ۰

 ییغیدلوا شلدا لتف هدب و كنضابا ثعشا 3 باطلا

 .رویدا اک یوج توقای

 نوناخ رب یماش هروپشم هللصف و ع ۱ لل

 .رددف ورعم هلکغ د (ءالګاتس)«بولوا 2

 [ ۰هللرویپ تعجارم هما وب ]

 | هل
۰ 

 مس رابه هقیئل وب «بوا وا (ab) یسهبصق

 ربهاشم نشبش هدنامژ هیسایع تلود

 یسهرصاعم كن هلیح بول وا لندن انعم

 ولیک ٤ ۸ كه رهاق یدالفس ۳م

 یارح) كليو ه دن سرق سش لاش هز

 ۵ ۲۶ ۶ «بول وا هیصق رب ه دننیع لحاس كل وق (اعم

 | سیل
۰ 

 یک
 ورع هدنګ را ۱٩ ایو ۱۸ كن رعه

 دق مسا ؛بولوا ریش رب کسا .زدراو یسیلاها
 « رد (سسار)

 هدمالسا رود لئاوا «بونلوا یف ندنفرط صاع ن

 .ردشغلو 1 یتیمهآ یخ ید

 ندا لیکشت یتلود هقرای اد کا ۷1

Eك. رک د قیطلاو 1 رلهطآ  

 یرکیدو (تلب كوی) یرب «بولوا زاغوب یکیا هدن عآ
 هلا (هیویف) تلب كوي .ریلند (تلب كحوڪ)

 روکذم تلب كحوک و هدنسهرآ یرلهطآ (دنالس)

 هدنندب یسهریزح هبش (دنالنو) هلیسهطآ (هیویف)

 . ردعقاو
 یرلکدتبا تدابع كرلب رع هدشلهاج |

 .ردی رپ كرلغص ]
 ندندهعدق ماوقا كنا وروآ (۵۱۵05) ۱

 هد رلتهج لام برغ كنايلاع بولوا جلب
 یر هیسنح تبارف هلرلثلک یکسا كرلن وب .رلیدیا نکاس

 ندرلتلک هعفالخ ا وو نابسل درک «هدهتسیدا راو

 . ید اشک هرکص ندرلتلک هاب وروآو ؛رلیدنا لق رف یلیخ

 «بولوا هلتسن هنمسا كموق و ید یمسا هقيحمب

 « یسایلاغ كرلحمب

 .هنل وا فذح

 ۳9 0 ایل اض) 7 اک

 ) هلامز روصو «یدرارید یسهک (اب

 E (هقیحمب) نکلا «قر



 جل ب
 ۔ول) كنامیلاسا (ظ050]۵1810) ۱ ۳ |

 كن (هوا)و هدنس هطخ (ید رابم

 2۰ ۰ «بوا وا دیص ر عقا و هدنفرش هزم ولیک

PON 

 كنادناخارب یفورعم هلمسا وب هب س: ردراو یسیلاها
 ره م قوس ر بوم غو هودي
 سسن رپ) ند اٹافو هد ۱۸۷١ هلحزا بودا روهط

 یهدهیسایسو هين د لئاسم نیداقرب هدنمسا (وزوب وعلب

 ترهش هلیشاتم را | ینیدزابو هل راکفا تیرح

 «بودا تحایس ید هب هبیق رش كلام .ردشلو

 ۔اوحا كن هب امع كلام و یسهمانتحایس هن روسو یلوطاآرب

 : السا تاتک رب :زکید راد هل

 .دیض كلام كىا وروآ (0121006) بت

 هریغص لود «بول وا تکلغرب ندنس °

 رد رب لد

 هسنارف هقیحمب س .یسهحاسمو دودح «یقوم

 ٹلثم هدنلحاس یلاش رعو هدنسهرآ كنافو اینالآ هللا

 ندنتسهج بودنج برع «بولوا تکلم رب لکشلا

 هقود وب ع روبنکول فرش لا هسا ایونحتو

 لاش «هلکنلف "الامش «فلیتلاا نیر كنهیسو رو هلیغل

 .ردطاحمو دودح هلا لاش رح ید ند دتهح ی

RS SE ANOS AL EY 
E E gh ۳ ۵ 

 2 5 رام وک حلر ۲۹ oo یسهیعطس 4ح اسم

 كن دقي ےس .یراهناو لابج ؛یسیعیبط لکش

 لیکشت یمضفوب «بولوا قچلآو زود یم ییرغ لامش
 یتوطر یرلضعبو وروق یرلضع كرهووا ندا
 یناریوط كن رهو وا هرزوا تیمو-۶ .ردقلفاطب و

 .رد رادلوصحمو ترنم یخ «فلغلوا ندهبسزبم یضارا

 «بولوایواح یراه قاطرب هسیا یمسق ییونح قرش

 هرا هرم 2۰۰ هلا ۳۰۰ یسیطسو عافئرا كران وب

 نالوا یسهطش عفل رم كا كن هقیب نوشو «ردهدنس

 .ردراو یعاشرا هزيم ۱۰۸۰ تكنسهب (لشیم نارا)

 (هند رآ ) یتهح كلهپت یسیعوط اهدو قلغاط كن هقیحلب

 ییا هقیب .ردنرابع ندنسق رب كنسهمدق هطخ

 هدننه> یونح قرش «بولوا
 (وقتسا) یرکید مسقو (هزوم) یم قلغاط نالوا
 قامرا ییا و .ردهدشلخاد یسهضوح كنفامرا

 متفنم هر هض وح كوي

 هنای رب ندنای رب ینسیضارا هقیحب «بواک ندهسنارف
 .رارولوا لخاد هکنلف هدیسیکیا «هرکص ندک دتبا قش

۱۳۳۸ 

Cc 

 ا
 ۳ هسنارف هن دلو هدنغاریوط هقیحب هتخامربا هزوم

 .رویلکود یرارب و هردس و «هن روا «(هسل)

 (هسل) ناک ند هسنارف هن ندلوص هدا هنغامربا وقسا٠

 هک «رویلیکود یرلرېن (هنس)و (هردند) ندغاصو
 .ردیا علبو عج ینیراوص کلاچ جاقرب یربره كرات وب
 ةا یرارمن نایکود هامش رحم ندنلحاس هقییلب

 یراسا كن هقيحمب .ردن رابع نداچ كح وک ییا رب

 وا داشک ید للانف د دعتم هدن رلندپ «بولوا قوح

 .ردقوب یلوک رب چه نایاش هر دیر دشت

 هنضرع یساوه كنهفیحمب س .یساوهو ماقا

 لامشو قونوص اهد یتهج هند رآ «بولوا لدتعم ةبسن

 نالوا بیرق هلحاس هله .ردیلټوطر اهد یم ییرع

 روغا قوحو «ندیلطولب اباد نامه اوه هدن رااحم

 ییهحرد ۳۰ یقرهلوا دارفتاس ترارح ن زاب . راغاب

 ییهجرد ۸ یغاشآ ندرفص یخد نیشیف یک ییدمک

 1 زواج

 كنەقبكب س . تور عبانمو تاناویح و تالوصحم

 نالوا رازهروش هلیسهطح ( هندرآ ) نالوا قلغاط

 تنسهدایز ندنفصن ین یسادعام ندیراام ضع

 ثعارز نق «بولوا رادل وصح و تنم كي فاریوط
 «یادغبلترلک «ندنفیدلوا شما قرت هداعلا قوف ید

 كرل رس هلنابوبح راس و یالو «رادواچ هرآ

 ندن راکزور زاربو «یک ینیدل وا لصاح یعاونا

 موزوا هر ست نالوا رظا لنموتلو لدلنفاع

 قوج یدیرلاعرمو ریاچ .ریشیتب یخد راهویم راسو
 یااویح روالوا هدافت سا ند رادوس و تا «هلغملوا

 . ردو سنف هسنج رب لوق كب یرلتآ زدی راک

 نافسو هينا «بولوا قوح یرلنامروا هدنتهج هندرآ
 تاناویح . رونلوا حطة هتسارک لیخ رارا هنلاعا

 ینیدلوالتیلک یرلندعم روک .ردقوح ید یسهبدیص

 ااا راسو لوئروف فا ؛دروکوک «ربمد .یک

 یرلقاج وا ریاسو زآودرآ «یرلشاط ییای ؛ممرم .یجلآ
 .ردراو ید

 . هقیب ت,یرابهذمو ناسلو تیسنج «یسیلاها

 هرب رحم نالوا ارحا دع را ۱۸۸۰۱ یسیلاها كن

 یر تدتفو وا « بولوا یک * ٩۰۹۱۷۰ ءروک
 راک ۱ یورلم ا هدنفرظ هنس ترد ندا رورم

 هنکلکحوک كنکلع . رویلپسشالک | یفحهلوا شا



 ج ل 2 9

 بره رب «بولوا هدایز كب یرادقم كنسیلاها بس 1 ۱
 هک وبلاح ؛ رویشود یشک ۲۰۰ دن 8

 هدنشاب هرتمولیک عبرم رب هدنمهق یبونج قرش كن قم
 كرس یلاها هددحرد كجه شود یک قش

 بغ نالوا نوکسم هدایز لا كتکلم «ندنغیدلوا

 هسرولوا قحهنل ۲ هرابتعا رظن هت ربا یمسق یلامش

 هود یننک ۳۰۰ هنشاب هزم ولیک عبر رب هد رلاروا

 لا كاع نوتب هيب هلع ءان ۰ رویلپشالک | ی
 . ردیلحم نوکسم هدایز

 یهدنسهرآ ییلاع نامرح الام نتئال هقیحب

 ممقنم هتیسنح ییا و یسلاها لغلوا ناک هددودح

 كنهسنارف و نانلوا رییعت (نولاو) یرادقمر «بولوا

 یت اشم هللا هحزسنارف ابق ناایوس هدنس هيل امش تهج
 كتناسل لاش یاینالآ ید یرادقم رب و هلال نالوا

 نولاو . ردلکتمهلپاسل (دنامالف)نال وا د ودعم ندنماسقا
 كنیموع رادقم یلاها نالوا ملکتم هلیئاسل زسنارف ینعپ
 یرلنال وا ملکتم هلی اسل دنامالف <« بولوا بیرق هنفصن

 كرلناسل وب .ردهحهدایز ندنفصن كنيلاها عوج ید
 صااخ «یک ینیدنل وب یلاها رادقم رب ملکتم هد لیسکیا

 یضارا . رد راو ید یک کا جاق رب رلیوس هح الآ

 هجزسنارف یسیلاها «هسلوا قجهللوا میسقت هلی رابتعا
 یسیلاها «هدهسیا هدایز ندنفصن كن هقبحمب رب نیلی وس
 دنامالف .رودبا قداصت هنمس قرش بونح نالوا زآ

 لاش نالوا نوکسم كب ةسيا یرانالوا ملكته هلیناسل
 كنلف كنهجدنامالف :رارویلوب هدنرتهح یرع لاعشو

 هدزءاسل یتح «بویلوا قرف چه نامه ندنابل
 . ردطلغ ند (دنامالف) ید یمسا (2:18) نالوا لیعتسم

 یسهیعیبط دودح ندفرطرب چه كنهقيحب هلهح ووب
 هح رآ ید هل رابتعا یتیسنح كنسیل اها «یک یش دا وا

 یسایس فرص یک هرجشوسا «بویقا لیکشت دوحو رب
 هسلوا قحهلل وا رابتعا هنتتسنح كنسیلاها :ردتاودر "

 یوا داع هکنلف كنمسق رکیدو هبهسنارف كف رب

 ار هلیرثک النيلي وسا یتا داما 8
 «بولوا هحزسنارف یسیسرو یوع ناسل كنەقيب

 یهدنراایمداقآ هدنرلنونفلا راد هدنرلبتکم كوي كا

 لابعتسا یناسل نسنارف هدنبارس كلارقو هدنرلو رتا

 یسلک مسق كنيلاها .رویتل وا

 ۳۰۰۰و ناتستورب ردق ۵ 2 4 کلا «بول وا

 .ردراو یدو ردق

 م ا هنیهذم كلوت

 جل ب ۱۳۳۹
 بولوامهقنم هللایا ٩ یتلود هقیمب اس .ینایسفت

 یرازک مو لاها رادقم هاب را ږيیطس هح اف كرات و

 رد زز هحور

 رک لاها هرتمولیک عبره تلایا

 روا 9۲ ۱ Arr رون آ
 لسکو رب r TAF ۷۵ ۷۰ ٩ تنایارب

 هژورب ۷ ۳۳۵ هردنالف یرع

 دنا ار ۳ ۰ هردنالف قرش

 نوم \ Fs VY FVrY‘ ونه

 ذیل ۷۱۸ ۰ ۲ °۸9 ذیل
 تلساه ۲۱۰ ۸ ۲ ۲۳ غروب

 را ۲۱۰ ۹ 5 ۸ غروبنس-و ل
 رومان Fro ۰ AEE رومان

 0۹۰۹۹۷۰ to هقيلب اعج

 هدایز ایو شب ترد هروک هنتعسو یربم كرلتلایا وب
 بول وا مسقنم ههیحا شب ترد اضف رہو هاضطف

 :ردنگمندهندلب هراد ش نوا نوا ید هیحات ره

 لسکو رب یتا كنەقيجب  .یرلهبصقو رېش
 اف نالوا ا ن)

 ۰ ردریز هحور

 ۳۱ or‘ كب رس PN ۰ لسکو رب
 ۲۹۳۶۸ هزوژ تنس ۲۰۶ ۸ رو آ

 نر هربروق ۱۵ ۶ دناغ

 ۲۸۳۹ تودنآ ۱۳۷ 9 دل

 ۲۸ ۲ رومات A ۰ كي رش

 ۲۷ ۲۱۵ سالوةیت تنس 5۸ ۰ نيلام
 ۲۰۳۸۸ توهرکر وب 2:۷4 كيبنل وه

 ۲۵ ۰۱ نوع TENN هژورب

 TEAS هموژ ۶ ۳۹ هبور و

 A۸۹1 تشول1 ۲ ۹ هلسکیا
 YY AAS نکیال ۳۹ ۱ لیژ تس

 ۲۳ هدنتسوا ۳۸ ۷۶ نوول

 ۱-۲۰ یوزاراش Fs ۰ هن روت

 س .یسهرکسع هوق «یسهیلام «یسهرادا لوصا

 كنبرکسع لارق «بولوا قالارق یتموکح كنهقيحب
 وا بانا هدم هنس ٤ .ردیادیاموق یموع ید

 هنس ۸ و ینا وعیم سلجمرب بکرم نداضعا ۱۳۸ روت

 سل رب بکر نداضعا 1٩ رونلوا باتا هللدم

 ۳۲۰ یسهونس فراصمو تادراو .ردراو یایعا

 .هدار یساربل نسنارف نویام ۱۰ یی قنارف نویلم

 ٤۸ ۰۰۰ هدرصح تقو یه رپ رک اشعه ید )

 «بولوا ثرابع ندیشک ۱۱۵ ۰۰۰ هدرفس تقوو

 ندیم وط یالآ ۷ «یراوس یالآ ۸ «هدای یالآ ٩

 ار ۲۰6و یاو یراوس ۸٩۲٩ .ردنکم
۰ 



 ب
 ندفنص یکیا ید یشەیلم رکاسع .ردراو ید ییوط

 ٩۰۰۰۰ یرکیدو ۲۷ ۱۲۵ یرب «بولوا ترابع
 یک هدیطسو یاشرفآ یارف هقیحت . ردبکرم ندیشک

  ردیس رایتعا رادهح ی د كنتم وکح تس رس (وغنوق)

 هن رواف راعم هدهقیبلب س .یتراحو عیانصو فراعم

 نابه كنيلاها ردق هبهلک هرلتقو نیقب «بول وا هدلاح
 هبتکم كراقجوح .یدرارل» قمزاي بو وفوا قصن

 "هربادرب ره «هددسا لکد هدنتک تیر وب یسردن وک

 ارقف بولوا ر وب هنسهرادا ینادتسا بتکم رب هیدلپ

 هلرا برق كجو .رولوا اناجم لیصحت نوح رلقجوح
 هدن رکا كرل هبصقو رهشو هیدشر ررب هد راهبصق كحوک

 و ید نونفلاراد ترد رولو یرلبتکم هب دا دعا

 یهدنودل «كتموکح رلیکهد (هل)و هد (دناغ) «بونل

 . ردتسب رس یخ دیک هدلسکوربو هدنسهرادا د كس وپقسپ

 ۔ایمداقآ بات رو هسیفت عیانص رب «نوتف رب هدلسک و رب

 یسهباخ هوم یییبط جرات هدربو هناخدصر رب هلیس

 . ردراو

 یببد رب زکلای كنيلاها «بولوا یرلیا كب عیانص

 .راردا وغشم هلعنانص یمطعا مسق كنروصقو هلعارز

 رس ندفرط رب «یشبرق هرکد كتکلم ندفرطر

 كني رلوب ریمد «ینرثک كرارهن كوي اص هننافس

 لود بولوا تکل رب تسبرس كت هقیحمب و یفلقوح
 -احش و عیانص هد هقیحب یسلو هدنتلافک تع کن ریظعم

 تن هوا هوم یر مدال یو او
 هراس «دقساب هزب «بولوا ولع هل لهشراف یرهبصق و

 .هیوییک یارجا «لاقتوط «هریب «نوتوت «تارکس
 .اتمکود های راهش رباف هیلساو یراهنیک ام راخت «همصاب

 ك یرا هناشف اه و یرلهعبطم «یرادناخ ریمد «یرلدب

 ینیرتکت كرا هقراف یئرثک كنندعم روک .ردقوح

 وا رادم ید هتراح كوي رب رارب هلغلوا بجوم
 تراس .ردندن رههاشاب كتکلع تورت مبانم «بول
 نالوا یسهلکسا هجا ,بولوا كلشیا هدنسن وا ید

 دف دنا ناهش انز ندکی یلآ یونس ه«(رونآ)

 دا رحاو ۲۱ ۷۵ ۰۰۰۰۰ قالادا یو رسا

 رمد . ردهدنرهدار قنارف ۲ 9۰و وا

 لیکشت غآ رب قیص اتداع هدنحشا كتکل# یرلطخ لوب

 هدنلوط هرتمولپیک 46۰۰ ؛بولوا هدنروص كحمدا

 ۔اقب رفآ و اذنرمآ هب یرعوط ند ی وط ندنرپش رونآ . رد

 رویاو رلشیا هنر هلکسا كوي كا كناوروآو هب

 .ردراو یرهیاپموق

 كب ۱۳:۰
 یدش هدننامز كرلیلامور س . یسهیح رات لاوحا

 ضعب کهدتهج وا كنهسنارف هللا رب نلنید هفیحب
 هک «ید روینا و نک اس موق رب هدنعما )۾( هدن راز

 لامرح هدشاور رو «(تلک) هروک هیالاّمحا یاوقا

 هدرلقلقاطب و هدرلنامروا موق و

 ندک دا تمواقم هرلیلامور تقو قوحرب «قرەنېراب

 بولغم ندنفرط رصیق لوا هنس ۵۱ نددالیم «هرکص

 . ىدا ندشا وفا

 «ه رکص ندقدلاق هدنلا كرلیلامور ردق هبیدالیم نرق

 قن ارف «بولوا یهاکنالوح ك رلشا رف ندا روهظ

 ونوا یمسا هفیحلو «شمک هنهح یتلایا رب كنتلود

 یان ایئس رخ دن کلم 9 ه ده سو وا .یدیشلاف هدنلخاد

 هدن دالیم نرف یخ زوقط .یدیشما لوحد ید

 یخد رادنامرو «بونوط زو هلاوز یوق كرلقنارف

 ماطر یاکداز هی «ندن راک دنا موه هدر هدیکیا

 ند رالارق ےہ ا رف .ید رلظعا کشت یراکلکب ه رد

 (هیوغرو) ی (یدراه بیلف) لغوا كناژ یجکیا

 3 یلساسا هن رات كن هة يحب یا بصن هنغلەقود

 هي وغرو رار هلکنزف تکلع و «بودا ثاربا لال

 هدنسیدالیم رات ۱۶۷۷ .یدیشغلوا قاخا هنکلسنرب

 وا روطاربعا هب رام یه راو كنغل هق ود هو غروب

 هقیحب «هلغمراو هنایایسقام لغوا كشردرف یجج

 -اربعا ایام آ نایلیهسفام م وقم «كرهدماقاعتلا هیایزتسوآ

 دانند رف یسهعلارف و لارق ایاپسا ها وو ؟شجا

 ید یو ریش توا جوزا ینیریف كنهلبازبا هلا
 كنف لا هقیب «ندنکیدتسا خو ز هناغوا لرلت و

 یسیلاها كنلف و هقیحمت هدهرص وا بوک هایناپسا

 هل اک لوس یک هدیدنه طرح رحم و هداقن رمآ كناياپسا

 هل رلن ات سو رپ هد رس وا . ید رلشمالشاب هر را یارحا

 «پودا روهظ یراهع زانم به ذم ی «دنسهرا رلکیل وتو

 ناديه هبهیلخاد تابرام تقو لیخر كنف هللا هقیحب
 هل ا دم هناراحم و ید E ایاپسا و «شلوا

 :اعفد یرایل هقیحم نالوا شا نایصع «بودیا

 ینلالقتسا كن و ار تیام «هددسآ شلپا لی

 .ردشلوا روج هشدصت ین روهج كن هرتمخب هاکناف و

 «بوک هنطیط كهسنارف هقین رم هسا ۱

 هد ۱۷۹۵ .ردشفلوا هداعا هیایربسوآ هد ٤

1 
7 

4 
۳ 



 حل ب
 هتلایا ٩ یقرهنلوا طیض ندنفرط یتیروهج هسنارف

 یسم دهاعم هب اب و هدن رات ۱۸۱ .یدیشغل وا 25

 ژناروا) «بویوق هننروص قللارق رب یتلف هلا هقیح

 «بولی ريآ ندکلف هیج! هد ۱۸۳۰ تیام .یدیشقا

 وا باختنا لارق (دلوب وثل) "یحرب بونم هننادناخ
 لود اوروآ یالقتسا كتهقيب هد ۵۹ . ردیف

 هنفلف رطب كتکلم وب ارب هلففل وا قیدصت ندنف رط

 ۲۷۹ نددالیم «بولوا ندنرل س "*

 ول یرادکح كاروا «هلم وعه هباین ودک ام لوا در

PT Tov 

 ا قو و ةو

 و و ت ` و و ياة اا ةو ون

 .یدیشعا تدوع هتک .هرکص ندکدتا

 ندنرارهش رومش كاو مدق كا كنایسآ

 (هزعقاب) هدندنع رلیناتوب کسا «بولوا ۱
 م كنسةطح (هلايزفا)و ى تر

 (بسایرز) یسیلصا ےدق مسا .یدروشلوا دع یک

 كناتناغفا دور ید ی وا
 نوح یدنسهرآ ارام هللا لباک «هدنسیلامش مست

 هغامرا وو هدنیونح ردق هزمولیک ۵۰ كنسارجم

 هدهو وآ رب عساوو هدب رزوا یر (زاهد) نالوا بصنم

 هدندبع لاعش هرتمولیک ۵۰۰ كلباک «قرهشو

 یدنسس ونح قرش ردق هزنمولیک ۵۲ ۰ كناراخح و

 هدیقمش لوط 16 لا اش ضرع ۳۱ ۶"

 ق آ «بولوا هبصف رب نداع هدلاح یکیدمش . ردعقاو
 رب قلعتم ههریاسو كپاو یسیلاها ردق ۰
 كفلناخ رب عبا هات ےسناغفا .ردراو یراح رادقم

 ندنفرط سواکیک ایو ثرموک رہش و .ردیزگم
 صوص العو ؛شفلوب تا كناي ايك «قرهللوا سیسأت
 «بودا ترهش اسک هدرلنامز بساتشو و بارها

 ند «هلکقلا روهظ تشدرز هداروا هدننامز كرلت وب

 یرهدکشنآ كوب كاو «شمک هنکح یزکی ب كسوج
 هدنخح را ۱ كنه وب ترعه .یدیش و یواح

 راع ۳ هلا دبع هدنتفالخ نامز كناغع ترضح و

 رود «قرنل وا 2 لدن كق ی تذحاآ ندنفرط

 «شلاق هدشاح ربشرب رومشو كوي د هدمالسا
 یسأر طقس كناوذ قوح كي ندابداو الع ربهاشمو

 لات ۱۳:۱

 ید یتیم كنود نیکتکبس لآ قلهرآ رب .ردشفلو

 هد ۷۷۱و «ناخ ریکنح هدنخ را 1۱۷ .یدیشاوا

 هل وا :یدیشفل وا تیر و طیض ندنفرط كنلروع

 قاصلا هناتسناغفا اریخا «نکیا عبا هنفلناخ اراض

 یدب یسورار طع كن را هبارخ ریش یکسا .ردشعا
 سرادمو عماوج قوح كب «بولوا هدنل وط تعاس

 یسهعلق ریو یروس 2 . ردیواح ینیرل هنار و راهبر و
 «بولواقوح یرلهعابو عا هدنفارطا .ردراو ید

 .رد روپشم یرلیصیف صوص | ىلعو لو ذم كب یرلهویم
 قلناخ كچوک رب با هاتسناغفا .ینلناخ ۱ خیل

 هدنلامش یابنم كیاتسناغفا .بولوا

 ًالامش .ردعقاو هدنسهرآ یراقلناخ ارام هلا تارهو

 لس ًابونجو ندنغلناخ ارات هلیسار نوضج

 شلربآ ندنغلناخ لباک یتعی نداتسن اغفا سفن هللابح

 يسارع (ورم) ندنتهج یلاعش بر «هدلاح ینیدلوا
 یند ًافرش «هلیفلناخ تاره ندنتهج یبوسنج برع

 هلا هوکودنه .ردطامو دودحم هلیسهطخ ناشخدب

 ندلابح راسو ابا هوک نالوا دتم هدنسهرآ زرملا

 یمارم نوضج هل یریص كنههظع لسلس بکر م
 مسق و قلغاط یسییونج مسق «هلشلوا دنم هیت ته وإ

 «بولوا لدتعم یساوه .ردقلعوق و هووا یسیلاعش
 هعونتم تابوبح اوا تنم لیخ ید یسیضارا

 .رواوا لصاح یعاونا كراهویمو قوما «نونوت «جرپ

 لزوک یرلذآ .ردراو یخد رانامروآ یلیخ هدنتهج قرش
 ید هدشعارز «بولوا بوس هسنح ر لتوفو

 قوج خد یرلیعو نویوقو یرهود .ریلیناللوف
 كنیلاها نایاشاپ هدنلاح هبحوک صوصالع «بولوا

 كىزوا ًایسفو كيحا عمق یسیلاها .ردقوح یرلیروس

 یتس یسهلجو ملکتم هی رلناسل کرتو یسراق «بولوا
 فلتحم رلتاور هدنقح یرادقم كنسبلاها . رردبه ذلا

 نیم هدراهدار ۳۰۰۰۰۰ نیحایس شعب «بولوا
 .ردرلشم راقیح ردق هنویلمرب یرلطم «هدلاح یرلک دا

 ون ید ناقلاطو روح ج «زدنهفق هقشب ند

 . ردد را هیصق تغلناخ |

 هدب راق وب رک ۷ ندلص وم (طلر داوخ ای)

 «یدیا رېشرپ کسا هدرانک تلحد و زوم E SEEN دلب

 یزهبارخ مویلا بول وا (دایا ی یس س راق مسا

 هدهالسا رود ریش و .ردفورعم هلیمما (لصوم یکسا)

 هلیتتسن (یدلب) «بولوا روم تقو یلیخ ید



 س ل ب
 .ردشغلوب یسأر لب یه كناداو ع قو ر فورعم

 NE دف کر
 .رردفو رعم هدالیعسا (داب) خد یمهدلب

 هدنتهح نع بونح كسنوت 8
 طس) قره وا هد د و دح ریازحو ۱ < دل ۳ دن رخادا

 هطح رب عقاو هدنس هيل امس تیبح تال وک (درلا

 حاو زکلایو ؛ردنرابع نداره رب قاموق «بولوا
 یالوصح امرخو یرهروبعم

 دربازج و سنوت ًاضعب یمسا وب رلیلاوروآ .ردرااو
 قالطا ید هنیش ر كوپ درک یارک یءدنونح

 .راردیا

 درا م رکم هک مار ادا

 1 7 تعحارم 2 نو گاه ¢

 | دی دنلولاداب

 ی ع ا مسا كنب رهش (۲۵۸۱۱۵0110) دیل ود

 صض#ب قرهلوا وا

 هدنتهح یغ لامش كناب | س

 ااو ۲ هدنس هطح (نویل)و

 هيم هلتسن هنا ك (دیلو) ندهوما كولم «بولوا

 ۳ هل روپ تعحام دنسهدام «دیل ودالاو»] . ردشغل وا

 تا (ه رق) دوخات (هب ر) و هدا

 فورعء هلیثسسن (یداب)«بولوا هبصق رب ۰

 یفیدلوا شفلو ىسأر طقسم كنالع ربهاشم ضعب

 .رودا رکذ یوج توقاي

 یهدنسهطا ایل“ ینعب و كل لب # ١
 .ردمسا یراکدرب و هننرهش (وء رلاد) ۳

 لعب) یمسا لصا E ۱ ا

 بول وا «بایذلابر» ی۶ (توز 9

 (نورفع) ه دنبط سلف «هلغل وا لکوم هراکنیس ا وک

 - ےس دوم 9 N یب .یدا ید ویعم كنم وو

 (سیلبا) بول وا لمعتسم هدنماقم نیطایشلا سی ر هدنس

 . ردلتم یسوا دوخأم ندوو ید كنس ع مسا

Belzoni )ندنیحایس ریهاشه ( )  

 0 سد د ریه غرا ۱/۷۸ «بواو ۱ دو 1 فو زاب

 هدهزباکنا و < ¢ ش وام هد را (هوودا ( كيايلا-تبا

 هدرجار £ لحا وس هاب | شدحو رصد «بودنا تا

 «قرهلوا یحربو ؛ شبا تحایس و رود تدم یلیح

 e رد شمل و دق مع ا قوح 1/1 «بوحآ یا رها

 هد « نیا هدک.2ا تع ع هتح اس یعنکیا

 . ردشعا تاقو هدل وب

 ندنرلبهار ناتسنادلک (ظ۵۱۵519)
 هدنح را ۷۸۸ دالبلالبق ؛بولوا بل

 عل ب ۱۳:۲
 نانو همدآ رب شا نارصع یشراق ۰ (لابا دراس)

 لبا تاذوب .ردبا نلیریو ندنفرط یرلخ روم

 .ردشمروس تموکح هنس ۶۱ «بولوا یرادکح

«e,یدال | ۰  Lady Blessington) 

 ا زوم 7 I ۱ نوتغنیسل
 و «شغوط هد ۹ بول وا نداق رب ندنرل

 همانتحایس و هباکح .ردشعا تافو هدسرا هد ۹

 . ردراو یافیلأت قوح ر ندهیدا ا و

 . یدیشلوا ابداو |! عم یهاکتماقا کهد (نوتغنیسنک)

 ۔ اشم ضعب «بول وا بصق رب هدسلدنا ۱ شلب

 قید لو یسار طقدم كالع ریه
 رگ رول دف هد « نا دلیل ا میچ د»

 هیحات رب ندنلاعا هطسفرس 1
 رب هلیعسا (باطخ ینب) هدنحما بول وا

 مولا .رویدنا رکذ یوج توفقای یغیدنلو ید هعلق

 . رد راو هبصق كحوک رب هلیعما (هتیشاب) هداروا

 ۔ وی تعحایم هنس هدام ( داب »] | طلب

 [ ۰ هل ر
 ند هب راتات ماوقا لصانع (1018۸109) ۱ 0

 رب شعالوالسا هلامز رورم بول وا
 ۵و ات وو) ی اتا نطو هک «(ردموق
 هع” (راغلب) هن ی رک رم «بول وا یلایح هلساس

 كدالیم. .یدیا رهشرپ مقاو هدنراغاط لارواو ینورعم

 ضعب رکید ندنرلرلصا نطو راراغلب هدنرلخ را ۵

 ریکد هرق «قرنلوا جارخاو درط ندنفرط ماوسقا

 شد یدو فاو یا هللحاوس یرکد نازآو
 هنکلام كنغل روطاربعا مور هینیطنطسق هلن اعفد بوک

 1۳۵ ندنحر ۵۰ .رلیدا شّعا راشیاو زواج
 تبارق هلرلیدنکو نده رانا ماوقا هن كده رات

 ت 11 ۱ 001 یورب شیدلوا یراهیسنح

 جارتماو طالستخا یخد هلرنوو ؛شفل وب هد_نکح
 -ووق) نالوا یرلسیر هدنخرا ۱۱۷ .ردرلشعا

 هعساقم هدنرلنیب ینکلاع كن راردب یلغوا شب 4(تار

 هلیمسا (ایسیم یغاشآ) تقو وا هد ۱۷۹ .یدرلدعا

 هداروا ءهلنط ون هدناتسراغلب ییدمش نانو فورعم

 سو ع ی وا تموکح و .یدرلاشغلا Sh تموکح ر

 عبا 9 TEE م ندکدتسا ماود ردو

 .اریعا مور ندنف رط AE نای) هدم و ؛شلوا

 هدنسب د الړم خراب ٩۹۸۰ .یدیشغلوا قالا هنغلروط

 ر



۶ 

 هد ۱۰۱۸ هرکص ندهبرام هنس ۳۷ لیساو یی

 ییید وط ریساو :شعا طبض ید ینتلود راغلب کیو "
 ۱۱۸۲ .یدا شمراقیح ییرازوک كراغلب ۵ ۰ 8

 بکر ندیلقالفاو راغلب هدنبونح كن هنوط هدرا "

 كني را رادبکح كيوب «بودنا لکشت تلود یجحوا رب

 یدالسیم حمیرا ۱۳۹۲ (نامسیس) نالوا یسیهنشب |

 ناخ دی زپاب ناطلس مریدلی هدنسیرحه مرا ۷۹۲و"
 هنتل ود كراراغلب «هلغلوا بواغم ندنفرط یرلترضح

 .ردشملوا هيامع كلام يمض یرلتکلع «بولیریو مات

 یرلبهار والسا ضعب هدیدالیم نرق یحدب راراغلب
 ةنسلا ندنقووا «قرهنلوا لاخدا هفلتایئسرخ ند و

 شاو شاو ید یتیرلیلصا ناسل نالوا ند هرات "
 لمتسم هدنیآ یارجا هدنرلاسیلک «هلشومارفو كر

 هدقلارآ و .ردراشمااشاب عا لو
 ندا ترعه هنسهریزح هبش نافلاب ندهیلامش تاهح

 دور ‹كرەدىأ جا رتماو طالتخا ید هما وا والسا

 هد راس اذه عم .ردرلششالوالسا نوتسب هنامز

 . ردهدقل وا نایاع مالع صوصحم هب هرات ات ماوقا نالا

 هرزج هبش نلاقلاب فرص راراغلب هدنوک یکن وک وب

 یار ءایسیم کسا قرلوا هدنب ونح كنه وطو هدنس

 لیامور قرشو ناتسراغاب یتعی هدنرلهطخ ای ودک امو

 هدنرلتالو رتسانمو هوصوق. «كيئالس «هنردا امش هللا

 یلامشبرغ لاا كنت الو هن ردا . ردهدقنل و نکا

 هبا هوصوقو هدن رلتهج یلامش قرش كنتبالو كيالس
 وب هدرارب زآ كب ندنرلیقرش مسق كنیرلتالو زتسانم
 ل رکو هدیلیا مور قرشو ناتسراغلب ك رک «یک یرلقدنل

 یواش هنن رارادقم SY هدنرلتالو كيالسو هردا

 قیشیراق هلماوقا راسو مور ضعبو هلرلکرت
 هل را دوارا ید هدنرلتالو زاسانم و هوصوقو

 هج راغلب ینعی كراراغلب موملالع .راروینلوب طولحم
 ردق نویلم قح حوا یرادقم كرلنالوا ملکتم هلی اسا

 یمالسا نيد هرکص ندحف یرلغاط رب كرلنوب «بولوا
 .رارونلوا قیرض هلریبعت (قاموب) «هلفلوا شبا لوبق
 ییرلناسل .ردرلمدا ناقشیلاچو نک اس اعبط رارافاب
 یرلنایدا .راردهدقهوفوا بو زا هلیافورح والسا

 .ردشءوط زوپ هنایقر ضعب

۱۳۹۳ 
 تموکح یجنکیا رب هداينودک ام (نامسیس) ندنراسر

 ییهیرص (سالسیدالو) ندنرافلخ «بودیا لیکشت

 علب
 هدننهج یلابج ٌةلساس لاروا كهیسور ۳۴

 «ند رلقدل وا شغل و نکاس ه دنهح وا ید را رافلب

 رګ هروک هنتیاور كنالضف نبا .یدیا یزکرم كرلن وب

 قلیآ ییا هجنسارجم یربن (اغلوو) یی لنا ندرزع
 لامش ید لو كانوک یرکی .هرکص ندقدلقیح لوب

 ؛یدریایراو هنیربش وال 23
 ۷۰۷ 5 . ردنا اتوا یسوا هرز امش لیح هد رب دقن و

 ندنف رط للاب ردتقم یسابع دفیلخ هدنسا رش خررا

 نیا هيلا ی وم نالوا شا ردنوک هروک ذم ره هلک لیلا

 چه بولوا هصیق كب كنك نزای هد راغلب نالضف
 .اصیق هل و اوا وک ید نیشیقو «یفیدلوا قلکارق

 ندکدتیا ناب یفیدلوا كيسک | شفا زا كراقو یتغیدل

 رب نالیشالک ۲ ینحهلوا ترابع ندیلامش رک «هرکص
 هک رودا فیرعت سەب وج بع لاوحا ماط

 هنسهراد لام بطق كن رمش (راغلپ) یسهلج ك رلتوب

 هیسابع تفالخ .ردلیلد هنشدلوا شو بیرق كي

 كوي هدنسهرا یرېش راغلب هللا هيالسا كلام هدننامز

 یاینالآ هلجورونو جوسا ا «بونلوا ارجا تراجثرب
 رهش ندایربیس هلیسهیلاع# راطقا كنەيسورو ندیلامش

 ك رک روک صوصخ ایلغو هب راجت داوم نلیربتک هروک ذه
 كتهيمالشا كلام راشو راعحا تیفیذ هلیعاونا

 . یدرولل وا لد اب یخ و
 قرالوا ندنحشات تایطاعت وب نانلوا هد رپش راغلب

 صوصخم هن رود هیسابع یافلخ هدنکلام ایوانیدن اقسا

 یابوروآ «یک ینیدنل و هیمالسا تاکوکسم قوحرپ
 هر هیم رلسا كلام ندار وا قرهنل وا قوس هراغلب ندیل اهم

 كنب را« نیيس نو نیرز فلز » كرل هي راج نالیدیغاط
 هدکلروک هدنرانا ود كنسارعش نار او بر قاصوا

 نانلوب یکلم راغلب هدم رات نانلوا رکذ هدیراقو .رد

 ۔وزرآ كا لوبق یالسا نيد ربار_ هلیموق (راوطلب)
 یالسا موسر هنرایدنک نددادغب «ندنغیدنل و هدنس

 ندنفرط هللا ردتقم «هلکعا بلط تاذرب كحه رک وا

 تشيه رب هدنتسایر تنه .تیالصف ن دجا روک ذم

 امو تحایس وب نالضف نبا .یدیتشل رد وک ترافس

 موقم هدنسهمانتحایس یدزاب یتتالیصفت كنتروم

 همس رفعح بودا ادتها رار هليموق ك (راوطاب)

 نطو هدهرصوا راراغاب قحش ۲ .رودیا نایب ینغیدنلوا

 یراقدلوا مدق تباث هدنرلم دق نییآ هنپ «هلکرت ینیرلرلصا



 عك ب
 شا ترعه یفوط هنس هر زح هبش ناقلاب «هدلاح

 لوبق یالسا ند هدبولاق هدنرهش راغلب ء«ندن راقد) وا

 ی سەف ر نالوا شلاق هداروا كراراخلب كرلندنا

 ر رکید نالوا شا جارخا نداروا یراراغلب هسق وب

 هد ره تعک زد رویم ساک 1 دل وا یییوق رانا

 روک ذم «بوتلوا دم ندهبلاقص موق یهدنربش راغلپ

 .والسا .هدهسرویلنند « هبلاقصل اكلم » یخد هراوطلب

 .وا «بولوا یصحخ# هدن راتهح هیسورپ هدرلتفووا در

 ندنغدل وا مولعم یرلقدلوا شمالبای ردق هرلار

 .ردشاناللوق هدنروص رب مهم یرببعت هبلاقص

 هر رج هیس ناقل اا 60۵ 0

 e 1 ۳ ۳ ناتسراغلب
 روال و هدنتیعبات شرم كن اع هيلع تلود بول وا

 . ردکلسنرپ ر

 ناتسرافلب لصا س. یسهحاسو دودح «یقوم

 هدنهرا یرص كنلابح هلسلس ناقلا هلیسا رم هن وط

 راط رول وا دم كدهنلحاس ریکد هرق ندندودح هی سص

 ندنتشالو هبوط کسا ها هو دلم ر دوزواو

 ندا لیوح هکلسنرپ رب یهطخ وب نالوا ترابع
 نالوا هدنسیلاعش قرش یاهننم كلوب یسهدهاعم نیل رب

 هبایامور « قیرفتلاب یب (هګ رب ود) ینعی ییسهجراب
 هدنتهج یبونج بغ لباقم اکو «یک ینیدلوا شمریو
 یکسا نالوپ هدنفرط یرب كنسهسلس ناقلاب قرهلوا

 «ندنعیدلوا شمریو هناتسراغلب ید ینغاع» هیفوص

 امور الاش . ردشلوا لالخا یسهیمیبط دودح امف

 -الو كيالسو هوصوف ًابونج «هلبا هی ًابغ ءاي
 جد قرش «دلیسهزاتم تلایا یلیا مور قرشو هل رس

 ی.دیمطس هحاسم . رددودحم و طاح هل کد هرق

 . رد زنم ولیک جیره ۱۳ ۲

 ناشسراغلب کس .یراماو لابح «یسیعیبط لکش

 یغوط هب ونج یرکیدو هلاع یرب هدنتهج ب یسهطخ
 مظتنم ربغ ردا زاربا ینیلکش لکنح نبلاق ییا هحوتم

 .هلساس ناقلاب یمطعا مسق «بولوا هدناکش لیطسم رب

 «ندنخدنل و هدنسهرا یسارجت هنوط هلی رد كنرس
 لئام بم

 قره ربا ادوع ندنسهلسلس ناقلاب ؛بولوا هدینلاح
 رب هجوتم هل ندبونج هرزوا تیموع

 یدرلغاط نالوا دتم ًایزاوتم هم )رر یرغ وط هلامش

 جاشاپ یابح ناتسراغلب .رودیا لیکشت رلیدا و ماطر

 قرش كن هلسلب وب بول وا ترابع ندنب هل باس ناقل

۱۳: 

  برصو كد یزو یبونج نالوا یرعوط هبلیامور

 . یزوبیلاعش نالوا یرغوط هناتسراغلب «هدلاح ینیدلوا

 عب

 .ردروتسم هل رلاعمو رانامرواو هدننروص لام ےس

 رلغاط ندیا لیک شت ینسیلاش مسق كنیدودح هییرص

 یسهجلساب «بول وا دودعم ندنسهل_هسلس ناقلاب ید

 كنهروکذم ٌهلسلسكناتسراغلب . ردیغاط (هل وقت ی وس)

 كنهیفوص ید یرلغأط هجا اب نزوسف یک هدنن ونجح

 تبسک هلی دهل لس بودر «(شوتبو) یه دنن ونجح

 هدنسب غ بونج كلیدنتسوک (ولیر) ندا طایرا

 یکه ددودح هیرصو (هعناوود) نالوا هدنب و دودح
 « ردب رلغاط (اشدس)

 ما هنس ۹ط وح هن وط یمطعا مسق كناتس راغلب

 یغوط هل امش هلن اع ندنس هلسلس ناقلا 6 بووا

 . رول وا بتصنم هغام ربا روک ذم زار قوسح را ناقآ

 -  هلسلس ناقلاب «هلعاقحا هی رن ( رکسا ) یهایم رثکا

 . رولیک ود هب هب وط هش ء«رورملا ندن زاغوب رب كنس

 ییونج قمش یابتنم هلیعسف یبونج برع یابننم زکلاب
 هک لرویدیا لیکشت هضوح كح وک رر هح ربآ یم

 كنسهضوح وص هرق نایکو د هنیزیکد رلهطآ سرج رب
 هرق هبیرغوط ند غوط یسیجکیاو «ندنسالعا مسق
 ندنسهضوح یړېن ( قاق ) نالوا بصنم هریکد
 هب هن وط هدنلامش كنسي رپ ندهضوح ییاوب . ردن رابع
 هه سص هرزوا قلوا بصنم هشرم (هواروم) بت

 ۔وط ندیصوط هنن ید هدنلاش كن سیعکیاو ءررک

 رلیاچ كچوک غاطرب رولیکود هریکد هرق هبیره
 « ی رها تنبرارم نالوا بصنم هیهئوط . ردراو

 دادعت ینآ هجورب «هرزوا قمالشاب ندسنفرط برف
 ءمول «((قوعت ) نارا قیدودح هیرص : روئ وا

 نالواک وی لا كنج تیکسا .هتسوغوا حج ريز

 كفج-ور «هژتنای «مسوا دیو ءریکسا یکذاارام

 ا یالیم كنسیضارا .هراسو مول ناقآ ندننای

 بیرق هبدجشربود هلل وک (ونود) کهدنراوج هنراو
 (یووتش ز) و ندرلفلفاط» ضعب یکهدلحاوس نالوا

 ندقلقاطب چاق رب رکید بیرق هنلحاوس هنوط هلیلوک
 . ردق وب لوک نایاش هرکذ هقشب

 عیانمو تاناویحو تالوصحم «یماوهو مقا

 یشراق هنیراراکزور لامش ناتسراغلب س .یتورت

 تپاغ «هدهسپاقو وص زارب نیشیقیسا وه «ندنفیدنل و



 ۔وہح ا رصد فالو هه رآ «رادواچ “ی

 ہلیوک .رولوا لصاح یعاونا كرل ربسو هويه 4

 «ندن راک دتیا یهاسم رصح هکمریدشیتب تاب ویح هج
 .زهچغابو غاب هدنراراوج كراذبصقو رهش کلان
 راش درک و موزوا درک اذه م . روتلوا فدا

 هدا ز اهد هد)لاح یرلهمعت «ندنغیدل وا ۴ ك رو

 یبا كو قوح كب ید یرلاعرم . ریلی هنل وا و

 زوموط «ریغیص < یک «نویق هدرادقم یخ برا
 وصحم یک یردو رینیب هلغاب هداس و ؛ریلسب هلک رشوآ

 .ردندتاجارشا هجاشاب كناتسراغلب هیاویح < تال

 وا قوچ یخد یرلیرآ .رد غاب و كج وک یراریک کی
 .ردلوبقم كبو یلتیلک یعوم لاو لاب نالیراقیچ «بول
 ۔راقیج كیا بوریدشبتب خد یراکج وب كیااربخا

 صوصل العو واو نامروا .زدراشمالش# 4
 هدافتسا نالا یدهسا قوح كن یرلندعم روکو رمد

 .هلکسا ریکدهرق راسو هن راو زکلاپ پول وا هدقماقلوا
 ووقاص و .هدقلراقرح هتسا رکو نود وا رادقرب نر

 . رد دکل ر دنلشما یدعم روک یهظنرآ و

 راغلب -- .یرلبهذمو ناسلو تیسنج ,یسیلاها
 بولوا هدایز ندنویلم ییا یسیلاها ع وج كنا 3

 (ییالو هنوط یی ناتشراغلب نوا ندا 8
 كر هرزوا تیزنکاو مس قعن ناه ك:سیلاه 3

 هنلاح كلن رپ كنەطخ وو هدننامز هب راجع هد هی دی

 راترعهنالو عوقو هحدیهرلسا لاها «هرکص ندن

 اغلب هدلاح ید یر

 ناسل ًایاو هجهذمو ند الوا كنسیلاها ناتسر"

 هدلودج ییا یک ہد رز یاسقنا ترو ج یک
 : ردیارعس

 ( هجهذم ) 3
 سقودوتروا نایتسرخ ۲ ۰۹ ٩

 لسم ۷۸۹۰ 2
 یدوهی ۱۶۳۶۲

 حبات هب هراس بهاذم ۱۱

 .ردشم ریدنار هر راغلپ

= 

 اعج ۲۳۰۰۹

 ( رجیسج )

 قاموپو راغلب
 كرت

\ rice 
۲۷ FAS 

 عل ب ۱۳:۵ ۱
 نامور 1۹ Xt‘ ۱ ها تر بالا :

FV 1° هن ره فلغلوا رادلوصحم و تبنم هلیسهدایز یس هن اکىچ ١ A Eهراسو دؤائرا «مور  
 عج ۲ ۰۰۷ ۵ لتیلک هن .هدسیفوب قرب رب چ هارو

 هدناتسراغلب «هرزوا ینیدلشالک ۱ ندلودح ییاوب

 قاسقودو روا ند نالوا ثتنم هدهجرد یحجرب
 عرب یک ییا ال و
 هدهحرد یعنکیاو هحراغلب ید یوع ناسل هدهحرد

 یرلیلصا ناسلو یرلیسن و لصا كراراغلب ] . ردهکرت
 [ .هل روی تعحارم هنسهدام « راغاب » هدنقح

 : رویتلوا ممسش هغاجس ايو

 دارغراّره ٥ مول ۸ هیقوص ۱

 هعج  یکسا ٩ هوهار ٩ لیدنتسوک ۲

 ینمش ۷ هچفول ۱۰ | (ناروت) لوبنشا ۳
 هرتسلص ۸ هن ول ۱ هیناخروا ۽

 یدا وار ٩ یونرط ۲ هچا رو ۰
 هنراو ۰ یوتشز ۳ هچف وقرب ٩

SE نيدو ۷ 

 كرو یک ره كناتس راغلب بح ,یراهبصق و رهش

 یرلهبصقو رهش هجاساب بول وا یربش هیفوص یرقم
 : رولوارکذ ریز هجورب ریار هیرلس ون رادقم یخد
 ۱۱ ۶ هن ولب در قچسور

 N TEV یونرط ۲ 0 هب را و

 ۱۹ ۰ هچارو ۲۳ 0 ینمش
 ۱۰ ۲ هرتسلس ۰0۰1 هیق وص

 ۹ ۷۰ و وقاص ۱۳ ۶ نيدو

 ۹ 1۹۷ هعج یسا ۱۱ ۰ دارعرا ره
 ۱۱9۰ یر

 هرادا بولوا قعور کوی كا كنار

 یسهبصقیو رط .یدیا یزکمم تیالو هدننامز هيب امه
 هج رلیلم حیرات در راغلب «بونل وب هدنزک م كناتس راغلب

 ۔قوف كنبرلنا وعبم سلم ندنخیدلوا زاح یتیمها ید

 هدا روا مسارم یک یییلح تتسنر و و دلا

EES 
 یسهرکسعو هلام هوق «یسهرادا لوما

 كنەمطعم لودو مبا هب هینامتع ةيلع تلود ناتسراغلب

 تح كسنرپرب طو رشم یتییعتو بانا هلیسا رآ مامضنا

 ۰۰۰ رې كنيلاها «پولوا هدنسرادا

 اج رب هلرابتعا ثوعبم رب

 ی

 فراصمو تادرا و . ر ردل وئسم

 هنس وشش ۶

 ؛ردراو ید یا وعبم س

 هس رب ناریدم تره ¿ عل ندنفرط سنرب و

 ساجم و

 نویلم ۲ ینعب هد رهدار قنارف نویلم ؛ ۷۴ یسهیونس
Ae 

 یش راق وو دم
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 ید یهیم و۶ نود «بول وا هداد ز ندنسا رل یناعع

 هدرمح توو ی رب هوق . رد ز واعم ینئارف نو ۲

TASAهوقو «نددارفا ۵ ۵ ۲ ۰ هد رفس تفوو " 

 .وعم و هود ۰ «تو ۱ هل رویا و ۱ هد یس هب رګ

 ۲۲۳۲و طربا ض ۸ هده رګ «بولوا ترا ع ندهب

 و یرفن

 ف راعهدناتس راغلب SES . یراحمو عیانصو ف راعم

 حاق ر هددیفوص ردق ه ره «بولوا یرک كب نالا

 هن وکرب هدن رلبتکم راغاب «هددسا شفلوا ات تثام

 یرلبتکم کامل تا لاها 8 یکیدلروک تایقرب

 . ردنرابع ندهیدشر جاق ربو ندهبادشا بناکم یخد

 و نالا عید عیانص

 نالا هدب و رط هاب | ایعو قایس صوصح 1

 هلرلیلک و یلاخ نالوا لاعا هدینشو ندهخ وج عونرب

 ۔ابع ندهراسو باروحو زب نالا ندنف رط رلن داق

 لاعا هح راج تالآ او قاح هد وو ربا . رد

 یخ دەدى راهبصق و رهش کا كناتسراغاد اک یی دنل وا

 شم وک صوصطالعو داوم ضع قلع هغل ت ويق

 هب راو یمهلکسا چااپ .رىلياي ریس یهقاق نوت آو

 ی دل وا لو ربفد رب رد هععم ور نداروا بو وا

 .اغلل ید رک طخ ندک هاو روا ندنداعسرد ءیکآ

 دیفوص نالوا یزکمو ندنمسق یبونج برغ كناتسر
 كتکلم هدیسکیا كرال وردو قحآ .رویک ندنررش

 ید یرباعمو قرط رکید بوک ندنجوا ررب زکلاپ
 راح كن اتس راغلب ندنع دل وا هده واطم تروص

 : بسانتم هلیسیفا رفج مقومو هلیسهیابنا هوق كنسیضارا

 < «قحرازا .صوصح هت را لخاد .ردلکد

 هدن رال قوحرب راسو هووا هج وزوا ,هعج یسا
 .رولوروق راریانبو رازاپ كوي

 نان د ناس راغلب نوک و س . یسهیح رات لاوحا

 تمسا و اضعب دوخاوو (ایسیم) هدعدق نامز هطخ

 نوحا قیرفن ندنتهح هیرص نالوا لخاد هن سام

 كنس دق یلاها .یدرونلوا هيمن (ایسیم یئاشآ )

 «هد هسیغ ول 42 تام ولعم ه دنفح ییسح و لاوحا 5

 هلیس هم دق یلاها کار «بولوا ندنماوقا مجسالپ

 یدلوا دراو یلاقحا قلوا شقل و یر)هیسنح تبارق

 (جاد) نالوا شلوب نک اس هدنسهنوا كلهن وط 3

 . ردلقم ید قلوا شفلو یرلتسانم هلییدق موق
 ام یاب وروا ندف رط رب هدنلئاوا یدالپم نرف یحندی

۱۳:۹ 

 ۴ لامش تنور 2 ناق بونا زوالتسا ندیل |
 1 رد هرلار وا هد سه یرلکدشارب هنن رنهح 02

 اوا

 لاروا هلیسداو (اغل وو) یجد ندفرطرو «شغاآ ید

 را راغلب ندا ترعه یرغوط هب ع ندن رلکتا یسهلسلس

 . ردراشغا طی ییهطخو «هلز وام یی وط ید

 «بولوا مو و روس و یشحو من تقو وا راراغلب

 هلکعبا اغ یتکلاع كني راروطاربعا مور تقو یلیخرب

 «هرکص ندکد ر رګ رب هدنرزوا تا ات داغ كرهنیک

 یراقدلآ هنن راثیعبات 2 «بودیا ES تلود. رب

 هکمرب و بول آ ريق هدنرلند و هکعا طالع ا هل راوالسا

 ین د ینلن ابتسرخ یه یثید كرللو «رار هلغمال شاب

 هلکرت ینیرلن اسل یدنک شاو شاو یلکعا لوق

 كنب رلیدنکهنب توققح آو ؛راشتوط زوب هغمشالوالسا

 موق ندا لكشتو دلو ندطالتخا و فلغفل وب هدنلا

 ۵ رراغلب تقو وا .ردشعآ هظفاع ینعما « راغلب »

 ` تیلاغ «بویلوا نیعمو دودحم رارب یرطدروس مکح

 دودحو ناکم لیدسب نوک ره «هروک هنن راتب واغم و

 هدنسهرا ناقلاب هلا هئوط هدعب .هددسیدیا هدکعا

 هب هطخ وب یمسا (ایراغلب) ایو ناتسراغلب «بودیا ررقن

 یلازارز دین روا ضیصح هایم یسا یب

 هن رلاطس و كغلدوان را ینیدودح ینللارق ناتسرراغلب

 ۔هطخ یارتو اییودک ام كرءدا عیسوت ردق هیایلاست و

 ءاغلب هنب «هدهسا شا طیض یم ررب ید كني را

 هيلع تلود .یدیشمدعا سوت یلولدم كنمما ناتسر

 یررورم هنلیا مور كنيلسم ءارع هلیلکشت كندیاشع

 «بوشل راط لیخ یدودح كنغللارق راغلپ هدنامز

 برص .یدا رغد هناتسراغلب سفن یکلو نامه

 یزاغراکدنوادخ ترضح ندبا عفر ینیدوج و كنغللارق

 ابقاعتمو «طبض ینیرلفرط مک | ید كناتس راغلپ

 ید كمللارق و یرلتمضح ناخ د زب اب ناطلس م ر دلی

 یناتسراغلب هدنسب ره حمیرا ۷۹۲ ءهلا عفر یدوجو

 ندتقو وا .ردشلیا هوالعو مض هبهینامع كلام "الماک

 هدلاح ینیدسل وا مسقنم هلايا چاق ر ناتسراغلب یر

 هدیاخ ززعلادبع ناطلس رود تیاېن «بونلوا هرادا

 یسهطخ ناتس راغلب هدنیسقن هنایالو كنها كلام

 ۱۲۹ .یدیشفل وا عج هبهرادارب هلیمان ییالو هنوط

 عوقو هدنسرا هیسور هلا هیامم تلود هدنحګ را

 .هدهاعم سون افتسایآ نانلوا هقع هننرزوا هنرام نالو

 ثكح هدیا هطاحا ینمطعا مق كنيلپا مور یناتسراغلپ یس

۳۰ ۳ ۳ ۳۳ ۰ uf x 



 عل تا

 دقع قاعتم هدهسا شسیا كعا عین :E نت

 هيف وص زکلای هناتس راغلب سةن یسهدهاعم نیلرب ن و

 كلسنرپ ر هلیما ناتسراغلب «كرهدنا هوالع یتغامم

 قرش) یسیلاش فصت كسهطخ یارو لیک کت

 .رد شالا عضو هنلاح هزاتع تلايا رب هلیمان (ىليا مو

 باننا (ع ربعاب ود HESI ی ناتس راغلب

 ندک دتا ه رادا یکلع هنس 3 نش «بوالوا نییعت نییعن

 هدیحوت يليا مور قرش ارا 8 ّح 2
 هل | جا كناعوسقو ندبا روهظ هنبرزوا یراق
 دسقاص هرکص تدم رو :شلوا رویم رکرلکح 4

 شفوا باضتنا یرناه سنرب ندشنادناخ غروو
 قیدصت امر ندنف رط همظعم لود مولا ید

 یایلاو كنسءزاتم تیالو لیا موز قرش و

 دود ردنانکلا یسنرپ ناتسرافلب ندیلاع باب فاق

 هناتسراغلب مویلا «ندنغیدلوا قلعا هلاحا هغربت
 فالس رب رب یسکیا داع «بولوا هدقف وا ءرادا ۴ ا

E>بویف وا قیدصت ید داحس اون هد هس راشمک » 

 .ردهدقم روط هدلاح رب تقومآ

 ةهلسلتنس لوس كا كني وطا ۱۱۰ 2-۱

f.د )وزا نالوا ان ۱ ی 9  
 عقم كا عقاو هدنسهرآ, یرلتیالو هنطآ هليا هی

 ( یغاط اغوب ) « بولوا مسا نایریو ماوعلا نیب هنمق
 (سورواط) ید یعسا « اعوب» هک «ردطلغ ندن ت

 «یغاط اغوب»] . ردیسهحرت كنستناتوب مما
 [۰ هل رو تعحارم هنیراهدام ( سورواط» و

Belgradeقا» هدنناسل  

 خا ا » ا ۱ دارغل

 هب هن وط كنب رېن (هواص) بول وا رهشرپ مکدتسم نالوا
 هدن هفای عابص رهن ییا و «هدلحم ینیدل وا بصنم

 ىرلار ا ز) یک دنغا رپ وط اتسوآ
 ۱۸۳۹۲۱۶۲ لا اش ضرع ۶ 2
 کیا «یسیلاها ۲۵ ۷۲۰ . ردعقاو هدف

 اسیلک .«ینامعل لزوک «ییاکعتسا جاق رب رکیدو یس لق
 هدنلاح بارخ «یسهینا لزوک ضعب ترابع ندءرتاسو

 كب هلبا هیقرش كلامو ايز تس وآو ینیرش حا چاق رب

 رهش "رد راو یر اج تالشیا

 .رد رابع ندشوراو ییاو لد ریو

 سس هلا هعلق نورد

 , ردنکاس دلم رب صوصحم هن رای دنک هدنناب كنس ِ

۹ 

 و کک

 تھ
۳ ۴ 

۱۳:۷ 
1 
۱ 
۱ 

 ف ل ب

 هدنروص قجهلوا کاح هنبرېن هواص كرکو هنوط كرک
 هدنکح یدیلک ا ییا و « بول وا هدلحم رب عفن رم

 ا هیاعع تل ود هل اتسراخ و ارس وآ ه دی دم تا

 یرصاحم هعفد ییا ندنفرط یرلترضح وا ناخ اک

 ناخ نایلس ناطلس یون اق هدن_سی رش خراب ٩۲۷ و

 بوک هیایرتسوآ هلناعفد هدعبو «شفلوا ت ندنفرط
 ندک دلرب و ناما ه4 رص و ؛شلدا دادریسا هنن

 هام ندنف رط هیاعص تلود یسهعلق دا رغلب ید کیس

 هن رحه یسهیمالسا لاها لرهش هد ۱۲۸۰ «بولوا

 ملست هرلیلبر ص یخد هعلق هد۱ ۲۸ ٤و :شلدا رابحا

 . ردشُه وا

 دلا هرمولک ۱٩ كنداعسرد ۰
 هدننع و ٩ تكيهرد 1۳ ۱ دارغلب

 هل رلنامروا یک هدنفارطا «بولوا هبزق رب كجو
 لا كني .ردروهشم هلرادنب وص یک هد نراوجو

 ندنرهریسماشاع نایاش

 نالوا یک یاس عبات هنتیالو ۱ دارغلب
 نلیرو هد نامز یتموکح كرايلبرص هغ

 هسا وب ید هدانا خم راو ضعب

 [ .هلروب تعجارم هنسهدام « تارب » »] . ردروکذم

 هد یاس ۰ نرد و كياث- س را هر قجدارغط

 بونح ۳ ۵۰ كنيدو و
 تكحوکرب هدن رق یدودح هی رص قردل وا هدنسس رع

 . ردد و دعم

 هیات هدقلد وات رآ ) 5 دان را )

 ریش ( تارب)

 ید هرحات هاو هیاعع ارادا «بولوا هبصق

 . یدیا

 ۱ دوروغل

 «ب ول وا هد رب هدنن ونح هرم ولیک

 . رد را و یرازا كلشياو

 (زبسل وا) كن هد ال ربا ) Belfast ( 3 مد

 ذمو كنتلایا ( عرتنآ) هدنسهطخ ۱

 (قسروق)كن هیس و ر (16180۲00)

 ۱ ۱ ۰ كنب رهش قسروقو هدنتلایا

ISیسل اها ۱  

 « بولوا هلکساو رېش رب نالوا یزکرم كنهطخ روک |

 | كويبرب كن را
 ح مالسا کسا ران و « بول وا هدنلا كل رلید وہ

 اتش ( ناغال ( د هزم ولیک ۱ 8 ثنیلب ود

 ورک نرد عفاو هدنسب راق كنایحوقساو ه دندصنم

 ند رارپش لزوک دا كيهدنال را . ردعخاو ه دنحما كف

 ء«یسلاها ۸ ۱۳ ؛بولوا ندن رادلکسا وب او |



CRE 
 2و صوص# ههر اس و ماج و هثناج وسم قومایو كوب

 - هعرج كلاع هديل امش یاقبیمآ STS « ردرا و یرلدش راف

 ۳ a «بولوا هبصق رب هلعسا و یحدو دن 6 فر ك

 . رد را و یسلاها

 کیس كا كندسنا رف ( 130110۲1 ) 2
 تور رم 04

 - هیقرش دودح « بواوا ند راهبصق ۰

 مویلاو شغل وب قم ا امدقم . ردعقا و ه دتس

 ۱ ۵ ۰ ۰ ۰ - ردن رک رم كي اضق رب رول وا هرادا م

 . رد راو یر هش راف ضعي و ییاماکعسا سم «یسلاها

Eو ی و اقا است تلف ور فا  
 بول وا ا a 1 ه دو مش

 رک هل رې E e ( هعب مث ی دن ےل اقل لسصا

 . یدیآی ےس هبصق (ناع) یک و کم رده دنو 9 رش تط و)

 سه هتتدا یعاعس اقلب قع لم هنت ال و تو رب مویلا

 هب هب رس هو دو دح تل طیف هقشد ندنس هطح اقلب

 ےن و یس وا نال وا ردق هش زفر وک هبقع و

 مسق نالوا E E بک د قآ هل رهم هعب رش اتنیطسلق

 یتغلف رصتم سدق هه و ست و یواح جد ہلا

 نالوا بيرق دلح اتش ی ر . ردط ع ندفرط حوا

 هنب الاش روک ذم ءاول .ردیرهش (سلبا) مقاو هدنمسق

 ندنتهح قرش لامش « هلیغاعس اکع كالو تور

 «دلماشلا هی رب رش ( هلیغ اه ناروح تنسالو هب روس

 ندنتهج یبرع بونج «هایزفروک هبقعو زاعح ًابونج
 قآ و ا غا سدو ید اغ «هلآ هب رصم دودح

 ردطاح هل رک د

 تنم كم «قرهل وا هاشم ونغاصس ناروح یسیضا را

 «بولوا قاجتس رب مساو تیاغ

 نا ع نیشن هح یسلاها تک ۱ «هدهسا رادل وصحم و

 . دیعیبط ةيابنا هوق ندنهدلوا ترابع ندن راشع

 ندفرط رب هدسیلامش مق . زویمهللوا هدافتسا ندنس

 هریکد قآ ید ندفرط ربو هطول رحمو هاب رپ هع رش

 - ونح تهج «بولوا یرارم قوچ رب رولوا بصنم
 دا .روینل و ریداو وروق قاط رب رخ

 سفت ی هدنسهرآ لحاس هل رم ر٣ 1 دود سن یو> 9

 . لتیلک ددم و «بوسلوا یرلاضق نینجو سلبا

 لصاحدوتزو قومابو هراس هغ وتتم تاب وبح هه اسیس

 نود را یک ه دنس هیق بش تھ > لر وک ذم 0 .رولوا

 هویج یسیل اها 6 هد هیسنا هداع)] ق وف یدادعتسا هتعارز

 تابوبح ضعب زکلاپ « هلفلوا ترابع ندارم نیذن

۱۳:۸ 

 دم دق نامز یسیرغ مسق كناول وب .رویلپرپدشبت
 ۱ دلی ارساینب یسیلاها «بولوا فورعم هلیعسا (هراس)

 دل رادانعو رارصا یکهدکرشو هل رلتم و-صخ نالوا

 . لیخ هدعدق نامز یخد هدنسیقرش مسق ۰ راردرومش

 . (ازنپ)یسوم یداو نابسح «ناع بونلوو تیرو
 اضق مویلا .رددوح وم یرلهارخ كرارهش روهشم یک

 ۲ یاب را نورییلص ید یسهبصق (درک) نالوا یرکرم

 1 یاد اقلب . رد ملو 8 یتیها لیخ هدننامز

 ۱ هباصض ۵ «نکیا قح

 E یرلاض نینحو سلبا ندرلنو «بولوا مسقنم

 | ید یرلاتطف ناعم «كرک ء طلسو هدننض كنهمبمش

 * هنشالو هر وس نعپ «لواندن وب

 كتتالو توربب ۰ یدیا و لس قہش كرو ذم ا

 یساضق طلس یدناکشت

  یعاشس اقلب ناتلوا كر هنتالو توریب «فلغغل وا قالا

 ا دنغاهس ںاروح كنه روس

 .(نیعاج) و (بعص ینب) بولوا عقاو هدنونج و قرش
  ندهعساو یضارا نانلوا سس هیاضق یا هل رلمسا

 ك هلايا اتاذ كنهروکذم یضارا .ردشلاق ترابع
 وتو دن لو میس و ارزاق طابا زآ
 و .یدقحهلوا نوغیوا اهد قالا هنغاجن سدق

 تكنسلاها بویلوا هدنل و ید یطبرو طض كتهح

 .ردلوع هنر یراهرادا هلمتهح یسوا نیشن دی

 -هدار ۵ ٤ ۰۰۰ یسلاها كن راضق نینح هللا سلبا

 ارت دمو وز
 ناه تنيلاها . ردلو-هجم یرارادقم .ندن رقدلوا

 . ردزسم یسهفاک

 رحم «هداول نالوا یانمه ( بس دا ار

 ۵( زک) و هدنفرش هزنمولک 4 كطول

 .رد هعلق یکسا رب عقاو هدنسزقرش لامس هزم ولیک ۵

 تعحارم هنسهدام « ناقلاب » ] ۱ 1

 [ ۰ هلرویپ
 هدنبرف هب ردنکساو هدنسهیحات هری ۱ یطقاب

 رکذ یوج توفاب یغیدل وا هبصق ر

 . نانل وا دیق هد روص ( نطقلب )

۰ 

 هد رادطیرخ «بودا

 . ردظ و یسوا ییبع كنهب رق

 (2126۱۸۲۸ ( هوالقلا Fk وال

 رر شم
 ۱ كجوک هدننونج هز. ولیک ۱۵ كلوږت ساون و هدنسیب

 «هرزوا قلوا مور یرثکا «بولوا هلکساو هبصق رب



 «هد ها لزوڪ یاهم و ییلاها ۴

 - رط یرارحاهم نانو هدعدق نامز .ردقو ا 3
 - هعدق ةدم (نولویعح) نالوا شادیا سیمأت ندنف

 «بولو | زن ویلس ینیدلوا ینبم هنیرزوا یراهبارخ كت

 هدهرص واو «ششل و هدنلا كرازب وئح ان

 یرکسع ریلکنا هدنسدب رام عرق .یدا شمویب یخ

 للا هت رفظم كوي رب یشراق هراسور هدعفوم و

 نر وس تم وکعت هدن رهش ایس ۳ ۹ ۱ 1

 هکلم رب «بوسنم هنسهلالس رایریج )۳ ۰ ۰
 -راشف ین دلغغ وب هدننامز لنايلس تار “ب ۱

۶ 
e ترضح «كرهلک هنیطسلف « هش رزوا یوفد 

 رب .ردیورم یتیدلوآ شلک هنایاو «شمشی ر وک هلنایلس
 هد «بودنا جوز یتسدنک نایلس تر هدنیاور

 رب کید ؛شم ردیا تراز هرص هزآ ءا هداعا ه 8

 هداعا هتکلع «یتوجا جوز هنرکید ید دیو

 قوح كب هدنقح نحو یرصق تكسبقلب ید

 نالو اږ ايس ترشح «بولوا لوقنم تایاور بث ف ۱
 وا ینیدلوب عوقو هلیسهطساو رنج یغد یتبساتم
 كسيقلب هسیا هدنارون .ردندنسهلج كنةبغ تایاور

 یتنطاسو تکوشو تکحو لقع كنايلس تری
 لاک نوحا كمروک نیعلا ىأر «دلی سل وا 3

 هنتکح كييلاراشم ین كرهلک هنرایز هلتارادو مش

 تد وع هنتکلم رص ندک دک هناعا ءهلغلوا هت 5

 ندلاوحا هداع قراح «قرهلوا ناي ینیدلوا شتا

اس هقر وا هدنشالو بلح هلعسا وب
 

 نیو تمام تیم
 «بونل وب یس هبارخ رېش یکسارب هدنتهج بق كنسه 3
 ر راد هنفیدل وا هل یسیلصا مسا ك روکذم مدق رهش

 . یدمهلوا سرتسد هنامولعم هل وک

 ۰ م بول وا ندالع ربهاشم (صفح و ا) ۱

a ۱ E. ۶َیراذ ح رشالو » 

 ضعب رکیدو ینلأت ییا هل رلناوتع

 .ردشخا تاف و هدنخ را ۸۰۰
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 بونج هرتمولیک 4۰۰ تكيابعو هدنس ۱ ماكل 1
 «یسل اها ASS «بولوا روشرب لزوک هدنسیق

 .ردراو یتراجتو عیانص یلیخو یناماکعتسا

 ۰ رد راو :یزا 1

 م ل ب ۱۳:۹
o(هدوا ) كناتسدنه ( 012۲۵۲۰ )  

 .ولک ۱۲۰ كونهکلو هدنس هطخ ۳

 سم یرزنکا «ب ول وا دیصق ر هدنتسس اک لا هرم

 .ردراو یسیلاها ۱۱ ۵۸۰ «هرزوا قلوا

 ( یریز ن فسوب حوتفلا وبا ) | نک
 ندنس هلیبق هحایص و ند 3 ۳2 یارما

 هلا وام دل وا ندنلاحر كن ولع جم بول وا

 هدنح را AA ی هدنکیدشا لق ه سهم یتا

 یکهد رغمو ؛شقارب لیکو هددرق رف | یی هجرت بحاص

 عیدوت هنس دنک یتسهرادا كنسهربرح هیلقص هلیکلاع

 «هرکص ندننافو و هدشنایح كل رعم«نکلب .یدیشتا

 یکهدسلدناو هل رارب رب ها ز «بوروس مکح هنس ۲

 ییکلاعو :ندکدتسا رد رام قوح رب هلی ود هيما ی

 تافو هدنح را ۳۳۳ «هرکص ندکدلبا هوقنو دییشت

 یند یلوک یلافو «بولوا ینلهطوا ۰

 یورم "هد-نقح ینیدلوا شک هیاید یدالوا ۷
 دداا ا

 تالاا كح وسا ( ۲16161886 ) 14 هکنکل

 « بولوا هطخرر ندنسهب ونح

 هاب کد قیطلا ًابونح و هلیسهطخ ( ایاقسا) ابغ

 ١ یسلاها ۱۲۷ ۰۰۰ رددودح

 كد هنح را ۲۱۵۸ هطخو . ردیسهبصق (هن و رقسل راق)

 ردا

 نر هو

 .یدا هدنلا كن هقراعاد

Bele ( 1 ) تا رج (جا) هدریکتروب 

 كنهن وبس بول وا هیصق رب ه دنن لحاس

a ۸ 
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 | نام ۱
 .ردشتا تافو هد ۱۷۹۵ و ؛شعوط

 - رز و «یسیل اها ۷۰۰۰ . ردعقا و وه دن ع

 یعهعلف روهشم و یاس ص وصحم ا ,رارا ررکح

Bellmann ( ) روهشم كا كح وسا 

 . ردشم وا 0 یلکیه ر هدنس هاب ۱

 هرباد یاب كناتسدنه ( 261847 )

 ربهاشء ( فر 55 نا د وج ن صد ]

 ن تو وا ی یاکح ۱ رفظماب

 ناد ھ1 . یدیایحاص لوط د چد هدموح و ایکو

 هربتعم بتک قوچكب .د ددلیا تأشن هدرصم هدیره
 هلا ايک ریهاشم هدنن ورد یس هناخحتک «بودا عج هینف

 هنن رلشماهو رهظ كنب راب اتک رثکا .ىدردبا سلجم دقع



 ن لب
 بتک قوح رب خد لیلا یدنک . ردشمزای هینف ةعفان

 ماع یییلاعت او هانی ایا ردشعا E هو

 ا « تار الا » او هبط و ییاتک رب راد اوس

 وس « بولوا یجد یسهب ر۶ش تعط . ردداو یربا رب

 .ردندنراعشا هلج هعطق

 ةعيبطلا اولاقو

 اهدسح ام نیبن نعف و

 اهلبقام نالا اوفرعي مو

 اهدعد ام نومو در فیکق

 انم ولعم

 هدناور ر و لها هغر ند هاڪ «بولوا رهش ر یسا

 هداروا دلاح ین تک هن هاب هعیر ۳ نالس

 هدنتهح ناورش ق هدنلاوش تكباون الا

 | هيس
 یی دنلوب

 عقاو هدتتسفرش لحاس كنایاسا

 یزک رم كرہش وب هل رهش (دسنلاو)

 نایربو ندنفرط رلبع هنسهطخ (هسنلا و)

 تیر و هدننامز .ةيمالسا تموکح رهن و

 سلدنا یارعش «بولوا روهشم هلیتفاطا و

 .ردسا

 هدنقح چ دم

 ندابداو الع ريهاشم .ردرلشلیوس راهديصق ق وج كب

 حابس رد هنیح یروپشم كا كرل وب ¢ بولوا

 هدارواهدنګر of كرەدىا نطو هددادغب هدنندوع

 . رد (یراصنا نسلاو اربطا دعس) نالوا ش دا تا و

 [. روي تعحام هنسهدام ا

 را E س هطا ( الس ی۶ل ) هیلقص هب ون

 ندایدآ رمهاشم «بول وا دیص كح وک

 والب نح را دبع ی ززعلادبع یردارو لع نسخ وا

 ہار طقسه كني

 | لیونل
 ا یوجر راد هانا ويح ۴ «بولوا ندننادرک اش

 هد ۱/۰ «بوغوط هد ۱ ۷۷

 .روبدیا نام ی وج توقا یغیدلوا ی

 رمهاشه كن هسنا رف (ظ۱2۱0۲1116)

 كر (هب ووک ) روپشم و نایت ویعیبط

 . رد راو یسهل وبقم

B118 ( ۱ ) اخس قیرووزا ك هنسوب 

 | هزمولیک 4۰ اب زفت كقیرووزا «هدنغ

 رخ (هن رد) و هدنلامش

 ا
 هوزر)و(هيناي) «بولوا عقاو هدنسیقرش لامش یابعنم
 مالسا یسیلاها ۰ ر دوماج ید یی را هیحات (هیلو

 كنس هعطق هنس وب یساضق ات ردعقاو هدست

(e 

r. ۰۰ اتیمح «بولوا بکرم ندنابتسرخو 

3 

(Blois)كن )ایا (رش مرآول) هد هسا و رو  

 هګیو یدودح ناتسدنه یک ویدا ران وب بول وا |

 . ردهدن راهدار

 ۶۲ ءراول ) « بول وا رهش رب ی رک ر ۰ ۳

 1 بونحهزبم ولیک ۱۷۹ كراو هدننیع لحاس تن رم

 7 لزوک « یسلاها ۲ ۰ ۵۱ ۵ . ردعقاو هد د

 یکسارب«یلو وص رب هلاق ندنامز رلیلامور «یسرب وک

 «یسسیع تایعجح «ینکم حاق 2۹ «ییآرس رادکح

5 + 8۲ 0 ۳۷ ۰ O كغلت وقر هل يتق و .ردراو یراهق راف مخو یس داد 

 5 كنسیلاها یتکلع ناتسجولب 21 ۳
 12 .ردموقرب ندیا لیکشت @

 ]. تعجارم هیهیآ

Beloutchistan (دونخاب  

۵ )0 

 0 EOE هل انار او و دنس هب ونح تهح كس همطو

 .ردنکلع وب رب

 یتکلمناتسح ولب س .یسهحاسمو دودح «ییقوم

 یربندنس یسیونح لحاس «بولوا هدنلاش كناع رح

 (یتشد) ندنن ور (یراوم) عقاوهدنتهج بغ كنیصنم

 دتع ردق هتنورب ( راوک) عقاو هدنبع تكننصنم یرپم

 تتکلع.ردهزتمولیک ٩۰۰ یلوط كاحاس و .رولوا

 .ردعسا و اهد یتهح لام“ هدهساراط لندن وب یفرطهب روا

 كناتسناغفا الاعش « هلیسهطخ (دنس) كیاتسدنه فرش
 (ناتسصمینعی) ناتسیس كناربا ید ًابغ هلیتلایا راهدنق

 نارکم «بولوا طاحو دودح هل راهطخ نامرکو
 رده دیتا نارا قصن و ناتسحولب صن تر 4طح

 ٦۰۰ هلا ٥۰۰ یضع نالوا هلاش ندیون- كتکلم

 ۳۰۳۳۰۲ روا ۲۵ ناتسجولپ . ردهدنسهرآ هزمولیک

 دخ مرا( قرش لوط ۰۷ لا ه ۵" و لاش ضم

 8 هدفسا راو رلیوق ضعب هدنلحاوس .رولوا دن

 . ردقوب یربش هاکتراو ینایل لزوکرب
 یسهلکسا كج وک جوا هلرلسسا لداوکو هرامروا
 یو

 ا لا ی لک
 یمظعا مسق «بولپ هنل وا میشل هب یکیا هیعضا را تعیبط

 ینایئوس

 ۱ بوسنم هتقاط لابج یطسو یایسآ یرلغاط .ردقچلآو

 اس



 هک «ردیساسلس (هلاه) نالوا دن هبونج ندلایش

 -وا رلوق قوچ رب دنیا كناتسجولب یی یرشوط
 رب اهد هد رلتیع ضو فاتح هدتکلع لخاد .رو 1

 یعافنرا كنيرلک سک و لا .ردراو راغاط قوح
 روماچ برق هلحاوس .ردهدنرهدار هرم ۰

 ناتسحولب .ردراو ید یرلناکرب صضعب ربتروکسو 2

 طاطحا تک" هک دل رلبا یرعوط هب ع یرلغاط

 لصاح راب كوپ رب یرغوط هنسارع نامرک «هلکعا
 هراعاو ثرح هلغلوا یراع ند هیراج هایم هک ءرولوآ

 . رد راو یزااعرخ ناو نک کلا حاصر

 .ردنرابعندل وچ رب قلعوق هسیا یسیب ونج مسق ٠
 مسق بوی وا یون كوي رب جھ كناتسحولب ٠

 یرلیاچ ضعب نئیآ ند رلغاط كسک وه دنسیطس وو یلامش
 ۔وق هدلوب یراپ كرەدىا لیکشت راقلقاطب و ۳ ۴

 دنه یر ییا رب نیا ندنتهج قرش لامش . .رارور
 .رارولوا بصنم هنغام ريا (دنس) هلزواح ید 1

 «هددسیا ددعتم یراربن ناقآ هناع رع ندنسب ونج ے 53

 «بویوروق هدنرلعهوم قلقاروق یسرلج نامه ۵ رو 3
 كران وب .راراقآ هدننروص رلاس یلتدش هدنمسوم روا

 هللایرح یرغوط +ییرغ بون ندیقرش لامش م .دنتهج 1
 بول وا (یتشد) نلیکود هریکد هدب رق یدودح لاا

 ناریآ نسیب ونج مسق كنيد ودح ناس دنه یسیچنکیا
 «رودن وهدنسه رآ كران وب نه را دوحاب (باه) "

 .ردراو "

 -اوه هد راز عفو روتسم هلراق هدنمظعا مسق كنەنس
 یرلفرط قچلآ «هدلاح ینیدلوا قونوص كب نیشیق یس _

 .ردقاجص كب یرلنهج بونجو برع صوصالعو
 .دتعم ساوه یخد كنب رام نالوا هدعافترا یطسو

 هیات ده هیچ اب «بولوا ز

 هجاشاب كنب راع عفن م

 آ یسیضار | تنم .هلغل وا 3

 . ردعقاو هدنسیقرش مسق بيرق

+« 0 
 ی
 8» را

 | رع بونج یک ویب كا كنبراربن ناتسجولب نویو
 ںوک «نوتل | هدن رار اوج تالک و هدن رلدهح لاش قعش ا

 | رارېن قوجرب هلرلعسا راسو یراوک «داروک ؛روک آ

 ینبدل و EL لوح ی رلته- بونحو بر .ردل "

 ۱ | لات ندنال وصحم یخ دیرلتهج نالوا قلشاطو عفن یه ېک 3

 | رایکك نہرارپ قچلآو ندیرادو,هبرآ «یادغب یتالوصحم

۱۳۱ 

 ۳ عیانمو تاناویح و تالوصحم «یساوهو ملقا :

 ا هروک هنعافن را كنسیضارایسا وهكن اتسح ولب جن تو

 ۱ یرءهور رذ كنب رلغاط ضعب «بوسلوا ا

 و ل ب

 ون وئو قوما «نارفغز ءدیوج «رصم “جر ید
 لصاح یعاونا ید 1 راءویمو هرس .ردرابع لاب

 .رولواكوپ هداعلاقوفو ذل تیاع یرلن ون اق .رولوا

 رح هدنرارپ قجلآ

 هبدتسارک و رلثام روا هد رغاط یک هدنتهح قرش .ررو

 نوتیز یاب «بولوا قوج كب راجافآ یلشیرپولا كب
 . ردحابم ید یرلح اغآ د وط و

 اسو یک «نویق «تآ «هود یبهیلها تاناویح
 هایس راهود یک هد: را قلغاط «قرهلوا ترابع ندەر

 هدننوط زوب هدژرب قچلآو لجوکروا یکیاو یینوط
 .رد هکرطا عیرس تیاغ رنوب «بولوا یلجوکروا ربو
 قرش «بو)وا لزوک یرلتآ كنتهج یلامش ب

 تالاویح .ردزسنوفو كج وک رلیکهدننهج بونجو
 «نالبق «نالسرآ «بولوا عونتمو قوح كب هیشح و

 عاط تک رم یاب «یلت «دروق «سرات «نالئیص

 هرق هلرانو-یمو كوكو یدک یاب «لاقح «یسک

 .رونلوب یعاونا كرویط یک ناغاباب «نیهاش «شوق

 هچشاب كنيلاها «بولوا قوچ كب راقیلاب هدلحاوس
 ییویفار غح ناو کسا هرن ون ءهلغلوا یتشیعم رادم

 . یدهشلر ویا «كمسا لکا یی (جافویتحا) ندنفرط

 «هده سلا شماغ وا تای ۳2 یدح روھ هحداعم

 رلهویم ذی زل ك < توش ید ام

 رلذ دعم ا د ر وکو ک «نوهتنآ رسد قاب «شم

 2[ ندا هلج كنيحاوس ضع ینیدنل وب

 كب یزوام ایف . E أ یرب چه كرلن وب

 یدیراج هایمو ی هوف تنیضا را «باولوآ وح
 . رودنا لالخا

 لوسا 4 رابهذمز ا
 تخم و برق یسیل اها ناتج واب چپ . یرلت_شیعم

 مسق كردن وب یمطعا . ردهدب لهدار ۲ ۷ ۰ ۰ و
 هدنکلم هقشد ندو بول وا بوسم هنتدسنح (ج ولب)

 «یمو «یوهارب هک « ردد وح وه اهد ترسدح ترد

 دعي ردو دن ره رلح ولب . ردب رتي سفح درکو راوهد

 هدنساعدا قل وا شمکت هیار وا ند رعلا 5 رب رح مالسالا ۱

۱ 

 (یتح) ی كن اتسن اغفا كناسل یرلک دلیوس هد هس رار وینل و

 دلش الت 1 ینیدل وا تعشدم ندیس راف یکسا ی وال

 نک اس هدنرلتهج قرشو بونج ندرلنوبو «ندنغب
 برط ا ا نانو
 لارق هد رلګا «بولوا ضاب لیکه دن رلتهح لامشو



 و ل ن

 دن رآ ما «ندنف دنل و ید رام دآ لوک ینامو یحاص

 السا تاحوتف اذهعم .ردقوب همش هدنرلقدلوا ندين

 هیارواید كقلخ قوج ر ندیرعلاةریزج هدنرود هيم
 . ردظ وكم یسلوا شمش راق هبه دق ا بوک

 هاشم هنسح لوغم یرایس ها كنم وق یوهارب

 .ونح تهج كدنه هدناسل ی رک دلت وس «هدلاح ینیدل وا

 یسهعدق یلاها كءهروکذم هعطقو نانلو هدنسهب

 تماشع هحرد ضم هلیاسل كل نالوا شقل و

 با هروکذب ین ماوسقا ارنوب ندد ال روک
 .التخا دال وغم نالوا شمشرب لوا ند راینایرآ هناتسدنه

 بيرق هدنه كناتسح ولب ندرلتفو وا لکشتلا ندنط

 یرلقدلواشااق هدنراهطخ (ناوریس) و (ناولاج) نالوا

 طالتخا هلرلح ولب یرلقاط رابک كرلن و .رویلیشالک ا

 هدنالک .ردشلزود ردق هبهحرد رب یراپس .كردا

 یهو .ردبوسم هتي سنج و تاذ نروس مکح مويا
 (سال) نالوا ترابع ندنسقرش مسق كلحاس یوق

 (تاج) یهدناتسدنه رلن و ېب ول وا نک اس هدنسهطحت

 راراوهد .رردم م هلیاسل كرلن واو دودعم ندنموق

 ینا ربا فرص یک راکسیحات یهداراخ و هدناتسن اغف آ

 كنات-مسح ولپ . را ردملکتم هلبا یس راف عصف بول وا
 هبج وک «بول وا ترابع ندریاشع هجلساب یاوقا راس

 وا نکنم رانو «هدلاح یرلقداشاب هل رایروسو هدنلاح

 و هکلبو «رولوا لوغ شم هل راجو تعارز «بول

 هتسا ران . ردرل شغل وا هيم (ر اوهد) هلتسانم

 ۔وک عن هاو هدندودح نامر ک هلا نارکم هده رغ تهح

 2 یسهلج كماوقا و .راروینل و هدناتسه

 هني رشاب «بولوا ترابع ندنوطریو ك! ءوکر ب یرلباوئا
 هنن لب .راراراص قراص هنتسوا یراضم و راروق هالک

 ابو ندک وب كرلیلفاط .رارالغاب قاشوق كوب یلکنر

 تا یرلبداق .ردراو شد ی رابعا ندنلبق یک
 دیراشیطو راربیک كلموڪ رب نوزوا یهلشیا

 -هب دا رلیلخاط رارت روا لوترب هنیرازوب هدن رلق دقیح

 و رپ ك نسل اها هو وا «ندنوس و تا هجا ی

 ES le ندقیلا ید تعجب تن ا

 یزک س كناتسح ولب .یرهبص و رهش یایسقت

 «بوسلوا یرہش ( تالک ) عقاو هدنسف قرش لامش

 «نرهلوا ءرادا ًالقتسم نامه یرنک ۱ كراهطح رناس

 یمکح نالوا هنیرزوا ناتسجولب نوتب كنناخ تالک
 نیشن هیخ یسیلاها رکا اتاذدو « ندنفیدلوا یرابتعا

۱۳۵۳ 

 (ی+

 «تالک هدنسهیفرش تهح کلا « ندنعیدلوا ناصقن

 E وام ۵ سال ؛ ناو لات ناو رس: «هوادنک *

 برع «بوتلوب رهطخ یک یکشون «نارهک «یکشم
 ییغیدل وا فورعم هلیمسا (نارکم) ید لنیسف ی ونج

 مسق كناركم .زیهدش روب كنا افتکا هلکقا نايب
 ید یسیلاسش ےک « بوسلوا هدنلا كناریا یر
 شد ېر ع كنارکم - ردفورعم هلیسا (نانتسهوک)

 رکید «بوا وا یسهبصق (ع) عقاو هدن رانک یره

 . رد رابع ند رلیاسناورک و ندرلیوک كج وک یرالحم
 هده دقةنم زا ناتسح ولپ س . یسهی را لاوحا

 فورعم هما (ایسوردح) هدندنع یتورفارغح ناتوبو

 دودعم ندراد طخ ینیدل وا یواح كارا «بولوا

 «بوکنداروا هدنتدوع نددنه ردنکسا كوپ .یدبا

 ندقاعص و ندقلزس وص هدن رال وح كتکلمو یرکسع

 یم” (ناتسلیا ز) هدهمانه اش .یدیشذح تح ز یلیح

 یک لباک یخد تالک «یرهنلوا دای

 ۔اتسح ولب هدمالسا رود لداوا .

 قرهلوا فورعم هلیمسا (نارکم) یسغ مسق كن

 دودعم ندناتسدنه ید یسیقرش مقو 6 ا 1

 تل ام عا هاربا

 روينلوا لع ندهزاتم

 هک ند ا وک هدنبامز هاب تفالخ ا

 ندکد روس تموکح تقو یلیخ یسهلالس ( ینارهس (

 رلنوب «بوک هنسهلالس (هاوس) تموکح «هرکص
 هدارتسا ندنلئابق (یوهارب) نالوا نک اس هدرلغاط

 كنسهلیبق(یراومم) ندهروک ذم لئابق «هلغاوا روب

 كن و و ؛ شا طض ینتموکح تالک ( ربنق ) ین

 یحزوقط (هرکص ندقدلوا امرفکح تدمرب یسلالس
 كهاش رک | یراذقح لهد ناتنج واب هدیرحه نرق
 یرهنلوا طبض ندنف رط هاش ردات هدعب و ؛شمک هنیلا

EAD Eدلغغل وا هداعا هنلسن كربنق نایبلارام هنن یم  

 لوا هنس زو ندن و . ردهدکم ر وس مکح هلال وب مويلا

 ۔اطا تک یخو ینساسؤر نارکم ناخ صال نروس مکح

 < هدهبسا شما نیهسأت

 یلالقتسا ندیکی یرب ره كناسور « هرکص ندننافو
 و , رز وا نا سح ولب نوت كاناق توک غاز و

 لود ناتسح ولب بلغلا هنتع

 . ردشلاق یکحرب اعراب “ءا کلات ۱

 هلیاسراف هدنما (صولب) هدنراث آ برع نویفارغج
 نایب یفیدنلو موقرب میجشو روسح هدنسهرآ نامرک

 ۳ كب ید تاعولعم یهدیا و «بویمهلوا نك



 و ل با 8 . 
 ر.

 یراقدلوا ینبع كنموق ( ج ولب ) كران و هک ءرویئلوا
 ند هبریکنح علاقو ڭكەوق و هدربدش و .ر لس الک ۲

 كنب رلیج تالکو نا رکم هلت رع یرعوط هقرش «هرعص
 ینیدل وا شلوا بس هنتسم وا همس ( ناتسح و 7

 «بول وا یسن رب داتسلاو و 3 ولب 4

 .یدیاندنرللاشرامتنب رکسع هیسورپ ] * ۰
 هلرکسع نسنارف هدنرلنامز قارولطاریعا و تو ج

 شلوا بولغم هدن رکا «بودنا رله راح قوجچر

Eندا بولغم یترادا وب هدنسهب رام ولراو  

 د (قوتسور) هد ۱۷۲ .ردشقو ندرلنادناموق 1

 ورو هدنیلرب .ردشعا تافو هد ۹ «بوغو 1

 .ردشفلوا زکر لکیه ررب هنسیدنک هدقوتس "

 ەرالاق ) كیايلاتا ( 68

 9 ا ۳ ۱ هردولب

 ءیسلاها 1۰۰ «بولوا هیصق رب هدنسبع لام

 وبآ) رب روهشم «یوزوا وروقو یارش ءیزوط يق

 .ردراو یکش وکر ET ص وصح هاب او یلکیه (نول

 وي هدیطس و یایسآ (رولبهوک دوخای) ۱ را 3
 هیس اط :بول وا لا دلتا زا 8
 ناو رغ شاک ینعب یی قم ناتا ا نالوا فورع

 قیرظ ندربنلا ءاروام یتمی ندیییع ناتسکرت یتیرافرط
 ۳۰" «بولوا و یلوقرب كهوکو دنه .رویدیا
 نده سلس وپ هدیقرش لوط ٦۷٠ لا لاش ضر ۱

 ۸۳ و ینازوا یرغوط هبقرش لاش « قره ربآ_
 كناتسدنه .روشواق ۰ ( غاط ول وا ) هدیلامش ضرع

 ییونج رولبهوک یسهطخ (ریما) مقا و هدننامش یاهتتم <
 كن هلسلس و ید یعام را نوعج .ردت رابه ندنرلکتا |

 هنتخ و رغشاک ندناشخدب . ردنا ناعبن ا رع 9

 .رک ندنزاغو رب كغاط وب رلتاوراک ن

 كني رلخ روم ناتو یکسا (8615)

 -رب و هنب رادکحرپ یسا ك كنه روت آ

 .ردظوحل م یشوا طلغ ند (لعب) پول وا م ایر

 ۲۷ «بودیا صالختسا ندرابرع یناتسلباب كباذ و
 ندنفرط (سونین) یلغواو کیدروس تموکح هتس

 ۱ نوا 3

 رادکح رب هلا وب لوا هنس ۱۵۰۰ نددالیم ید

 یردب كن (ایفک ) و سوناناد .سوتیجا «بولوا
 .رولوا تیاوو 8

 و ل ب ۱۳۵۳

 ندنفرط ینیخرومو نویفارغج برع
 یسلاها هجا ساب كنا ولب مويلا

 ۱ صولب
 كران وب «بولوا مسا نلیریو هنموق (ج ولب) نالوا
 «ندنفیدنل وا رکذ یرلقدنل وب هدنسه را نامرک هللا سراف

 یرلقدل واشغا لوخد هنارکم ییعب هناتسح ولب ندهرکص

 [ .تعحارم هنسهدام « ناتسحولب »] .رویلپشالک ۲

Eیرلغاط هنریپ ینعی (سنارب) هدسلدنا ۱  
 ین طولب «بولوا هیحا رب هدنبرق :

 رورشم هاب رلندعم هویحو هل رلنامر وا یباغآ قادوب شید
 ساز طقم تكمالسا يالع ربهاشم ضه و ییغیدل وا

 .رودیا رکذ یوج توقا ینغیدنل وب

 ریهاشم هریلکنا ( ا ا 1

 هد a بول وا اهتسا س

 تافو هد ۸ ۳۳۲و «شع وط هدول وق (قل وغو.س)

 هردن وق هده ردن ول بول وا لغوا كن زرت رب . ردشا

 لزوک لا كرهدا لاغتما هلرعش «هدلاح ییدا قلیح

 هک «ردیسهم وطنم لناونع « ییحوح ج یرا

 . رد ر وصم یعارز لاوحا

 0 ۲ و

 ۔اویح عل ی یسایق خرش و < يسقن ھهق ع شد جاشاپ

 یی وصا تعا هسر ةه یی راضداو تک تی هفلتحم تاد

 دجاساب بویلوا ندنن و یعیبط

 ات قوجرپ راد هبطو یعیبط خیرات .ردشعا داحا
EL CF EEN VA 

 .ردشعا تافو هد ۰

 ریهاشم كنهّرماکنا (Bاounا)

 ناب » ۰ «بوسلوا ندنن ویهلا یامحخ

 . رد راو یسهلوبقم تاغیل

 «بوغ

 ات ضعب راسو یرثا رب زیمآ فوصت هلیناونع « ناهج
 هد E «بوفغوط هد ۱۵ ٤ .ردراو یافیل

 .ردشعا تا و

)8e11016( ۱ندنرادهلا ۵ رلیلامور سا  
 ریشه د (سرام) یهلا برح «بول و ۱ ۲۳

 كرلب راع قرهاللاص حارق دولآ نوخ و «عز ی

 هس دابع .یدرونل وا رب وصت هدنر وص راشوق هدنحا ۱

 .یدیا راو رل دیعم هد رلف رط راو هدام ور ص وصحم ح هد هکینف حس: ردو یخ ینیدل وا شع وق هتسوض ههل او

 .یدیا فورعم هلیمسا (وییا) هدددنع رايات وب

 نوا
۰ 

Bellune)هطخ كدنو كایلاتا ( . 

 هبصق رب مکس یزکم تلاوا هدنس



 ی ل ب

 یر (هوای)و هدنل امش ترام ولیک ۰ كکیدن و «بولوا

 یسهناضنک «یسلاها ۰
 ءردراو ییالوصحم راسو بارش «كیا و

 لاعش هزنمولیک ٩ ك راب (1۱6۱۱6۲۷۵۵) ۱ هوا

 لزوک تاغ یه رطنه ۵ لات هند ع

 9 بول وا هب رق كوي

 كح وک ضعب هما و ید هدن راف رط ضع كالا

 ۔وا ندنویفارغح ریهاشم )Be1e1۷( وا

 یس ود هه رو 7 رورس «بول اه تر رقم رو

 محاط 7 لوبقم كب هروک نتف و

 هد(رالا) هدا ۱ . یدیشعا سد ره رکوو هطد رخ

 .ردشعا ثافو هد ۱۲۱۳۸ «بوغوط

 هدن را وح لس رات ) Belleville ( ل

 بول واهبصق رب هدن دعب هرم واک ۲ و ۳

 . ردعقا و هدن رز وا

 .ردراو یس اھا ° س

 .یدیا یدرکاشو

 لوا هنس ۱6 ندوب . ردهدنلخاد نیمه وا تس را

 یراهشرباف قوی كب . یدراو یسیلاها « ۰
 قوح یروص «هلغلوا هدلحم ر عفن ردراو

 | .رواوا ارحا هسرا هیلو وص ر ا

 4 رلباچ ماطر دعاس هفروا | ه

 یغوط هونج هللکشت ند ءاّنحا ] ۱

 تكنمقر هرکص ندک دک ندنحشآ كنارح لرهدیا نای رج

 یسارحجم رم 51 رولوا بصف هنارف هد_نف رط تا

 .ردهدایز ندهزبم ولک ۰

 یپنم دعا 9 د نف كل ەر ونم ةن ده 2

 «بول وا هیحا ر 0 هدیدآ و 3 نالوا ب

 E ارج یف دواج | ید

 هبصق رب ی او ۵ دن ساد ی ب وئح

 هد رزوآیطخ لو رهدو هدنسه و وا (هجت) «بولوا

 . ردهماج ییلاها ۱ ۵ هه. و عقاو

 (  56۱18۵1۲6 ) سو راسالب دوخا راز

 كأ تنغلروطاربعا مور دز طنط سف و

 -اوا ینرق یجنتل [ كدالیم «بولوا ندنراداق روم
 هداش رفآ 1 یک ییدشا هب راح هلااعفد هل رلیا را هشت

 هرات وغو« طبض یچات راق «بود | بولغ» یدیرالادناو

 ینیرافرط رکا كابلاشا هلا ایلحس «كدرهلک بلاغ

 هد رلخت راد وا

 ید یشراق هراراغلب نالوا هدکعا برقن ۰ هینیطنط-

 . یدیشقا زا یجد ییامور و

۱۳۵ 

 | هلدصق هوس"یشراف هروطاربعا هدمب .یدیشغا هراحم

 اور رب «هدهسدیششود ندهجو «قردنل وا مابنا

 3 رب رکید و «شلوا رهظم هنهج وت لروطاربعا ندیکی
 . یدیشماکج لیم هنیرازوک ةازاجم هدنیاور

 «بول وا ند هر صم یابطا رها شم

 هدنتفالخ نامز كدیشرا نوراه 2

 ییدوسكب دیش را نوراه .یدیا قیرطب هب ردنکسا

 3 هلبلح رس تک هدنع دل وا NS یس دراج 7

 .یدیشعا رناسحا قوحك كرهنکب یت راهم یک هدبط

 . ردشعآ تافو هدنح را ۱۸۲۱ كن مه

 ندنسا رعس هسورب (یدنفا سم لیعامسا) ۰

 سل هلی اننک رب ه دنیا «ثایف و» «بوا وا می

 هدنحش را ۱۱۰ .ردراو یراعشا ضعبو یسهرکذت

 هدنع"ا ( یدنفا غلب نیما دم ) س .ردسشعا تافو

 EE ر خد ندا ضقو ندنرپش رانف رشت

 «نکیا یسیضاق قیتع "هرز هد ۱۱۷ ۲ هک «یدىآ

 . ردشعا ثاف و هداروا

 .ارعش یرود ثلا ناخ دارم ناطلس ] ۰. |
 هنس هفناط یرجب «پولوا ندنس ۰

 ا تبوش .ردیلویاتسا . .یدا بوسنم
 : ردندن راعشا

Eندنحوا ید روصنم وچ یش  

 قدیمزع, هشتآ رایدقای

 «بولوا ند هبا (لالب نب لیبل وا) ۱ |
 ۔ راسو دحا رار هلارع یردارب هه

 ا ا
 هر و یوج توقا یتفدل وا هبصق ) ۰

 فیعیبط وندنا روهظ هدننامزرلیلامور ۱ ۲
 روپشم مکح نالوا هدننکح یریپ كن م

 « نیلپ» ] .رد ا نلیرپو ندنفرط رلبرع ۰ (نیلپ)
 [ .هل رویپ تعحارم هنسهدام

(Bellini) ۱ 11ندن ربهاشم یعالع شمش لع  

 .ولف هد ۱۱۳ بولوا نایلاتا رب ی

 نف .ردشعا تافو هد ۱۷۰ و «شعوط هدهسنار

 نوا هلساو س .ردراو ینایفشک قوحر هدروک د

 هدقلماسر ردارب یکیا هدایلاتا یخ دهدندالیم نرو یصشب

 . ید راشل و ترهش

 یتفیدل وا سو 4 هدراوج هتدس ر

E aمپ + .رویدبا رکذ یوج  

۳ 



 ب م ب

 رش رب روهشم هدنس هطح نامرک كناریا

 عابو عقاو هدن راک وو «بولوا

 هدنراتآ نویفارفح

1 ۳99 
 ینیدلوا قوج یم 3

 هن زاغوب نمره «بولوا یعسم زی (روپ) یو :

 .رولیکود

 هد هئاسم ليم ۱۸ ا ۳۹ 4 5 یك 1

 . روبدیا رکذ یوج توقاي یغیدلوا 3

 كناتسدنه (ظ0۳021) یابموب دوخاب ۱ یاب

 هدنن رق یسرغ لحاس ك (نکد) بولوا ندنرارپش

 9 هموار نا تر كيوف رب لزوکو 3

aE E ۷. ۸ ۸” 
 یحرب , كیاتتس دنه هك“ وقت ترش بولوا مق

 رب را و «بولوا یسلاها ۷۷۵ ۰۰۰ .
 برق هنلث رب «یناتهارب یی ودنه ینهداوز 28

 یروصقو یش درز عی یم رات لر ر a یزادقم

 ندهرباسو یحشزو زلم هلرلیلاووروا راسو ریلکئا "
 دهلم كو شب رهش رد راش

 ندقوچ یراراوید تراجم زکرم .ردیریآ ندنرلربرب

 ES نرق یجتل نوا ی رهش یابع . رونل وا | ناجم نیو ندنلاعا (د ر) عقاو

 | رلتوب «بول وا مسقنم

۱۳۵۵ 

۱ 

| 

۳ 

 تام ولعم عفت ك هدنقح یسهیضام و هرضاح لاوحاو

 هبه-یعیبط تمکحو بط «هتعارز .ردراشعا یشن

 تراجم «یرلتیعمج صوص
 «یس راف «ود را «بول وا قوح ردعبطم .ردراو ید

 یتاسسوم راسو یبهطوا

 .رونلوا سد باتک ق وج كب هدب رناسل ریلکنا و رع

 قوج كب «بولوا مالغاصو لزوک كي ینایلو متر ۱
 و ید راواوجو ردا 3 نا هر ار

 لاعا ی افس یلقیایط كب ندج اغآ عو ر نلیرب دا

 رب ندتفرط ریل ریکتروپ نالوا شا طبض یراروا |
 »5۱۳۲۱۱: یردلوا E همش

 هبهزلکنا «هرزوا قلوا یزاهج كنهنيرتاق سسنرپ | هاکترام داو دوی دا كاا نوت و
 نستیمها ون یموکح ریلکنا هرکص هنس ۷ «بولیرو

 هنسیایموق دنه هللدب اريل ۱۰ یونس یی هبصق

 هدنلئاوا یدالیم نرق یجزکس نوا . یدیشمرو
 «دلغفلوا ذاا تراحت زکر م ندنفرط یسایناپموق ریلکنا
 هسا هدرضاح رصع « قرهالشاب هکعا تیما سک

 هزنلکنا ناتسدنه و ؛شموی هداعلا قوف هرب ندر |

 | ندا هظفاحم ینمات هعلق هنب رارب هلغاوا شلدا مده "

 یرلکدید « ربش هرق» ینعب (نووت قالب) كرلریلکنا
 رانا بولوا یمسق كو لا دربش هک «ردراو هل
 یرلقافوس كوع و راز نت ات هدن و راودنهو 3

 كا .ردریغآ ید یساوه «بولوا سییو مظتم ريغ "

 هدنسع بونح كن هءلق . ردیهاکتماقا دریل وروآ ۰

 تدابح ید یسهلحم (دبلک) دوخا (دولوق) خاوو

 یزهنخ دزاریلکنا سی .بودلوا فورت 4 8
 عماج مسجو ددعتم رپش .ردهدنوب یردلشق رکسعوا

 رو هتسل هدر و ایفا رغج رب «یرهناهک ددعتم «یراهر

دیسهلحم لزوک ع
 ۱ عفاو ه دنتهح لاش ب كڭىەعلق ه

 ۱ هل راج یاینغا یسراد .بولوا یسوع (لیه رایالام) 3

 مسقنم كن هعطق وب « هرکص ندکدک هنطبض ك.نثلود

 هتکلک ء یکی نی دل وایزکرم تنی رب ندهربادج وا ینیدل وا

 ید كش راطخ لو ربهد نالوا ییهشع سا ردم و

 شد وس ص وصخ الع «قرەترآ ییها « هلْغل وا یسار

 یسهلکسا هاکتراحم لا كنايسآ ءرکص ندنداشک كنلانق

 . ردشل وا یزکم كنت رام یلحاوس یدنه طیحم رحو

Présidence de Bom-) ادا خام 

 تح هربا ( مو | یهداد یک
 ینیدنل و مسقنم كنکلام ناتسدنه نانلو هدنطبض

 وک ذم ةجسا و هعطو بول وا یر نمسف كوي حج وا

 ییراەطخ دنس و تارجوک هلی ییع مسق كيهر
 ۳۲۱ 1۱۳ یسهیعط»* ةحاسم كنهرادا و .ردعماج |

 | -واحو یرلاسیلک «یرلهدکشت آ «یرلهباحخب «یرافیش

 ردي ٩ 68 یسیلاها و هرتمولیک عبرم

 هالا [ رخ وم هبهراداو

 ۱۲ ۰۵۱ یبهیمطس.ةحاسم ؛بولوا مساو كب

 یسلاها زا ندنویلم ۲  «هدلاح ینیدلوا تم لی برم

 .ردقوح اهد یلاها هدن رفرط راس كنءرادا «بولوا

 نيس مسق ة 4 (نکد)

 اش هخب و لحاس لا هلسلس ( تاع) هدنش

 یسهطخ(دنس) نالوا شلدبا ق

 ۔هی ونج تهح نالوا ترابع
 ندل

 ا ریکد هل ا لابح 1 7 بول وا دم هب ونح أ

 كب (ایوغ) نانلوب هدنلا دلریکترو كلحاوس نالوا | هقتع را آ دنه هدیسکیا هک ؛ردراو یتیعج هیقرش



 0 ب

 رهشو ( ناکنک ) دوخاب (ناقنوق ) یمق یهدسلاش

 هل( زانک )ید یمسق نالوا هدا واح ك روکذم

 « راغاب ر وعای قوح ك هدلحا وس وب بول وا یو رعم

 هلی اح دار غيت اس هرا رطاناربم «بول وا لدئعم | وه و

 لند هحرد ۳ و « راقیح یراقو ندوحرد ۳۸ ارذا

 نالوا هدننهح قرش ن اا تاغ . رغا یفاشآ

 ایز یسیضارا ءبولوا سبا ك یساوه هسیا كرالح
 خوفو طعف ایرثکا ندقلقاروق یددستا تنم هلیسهد

 ۰ رول و

 ید یروغاب «بولوا قایلآ هسیا یراهطخ دنسو

 تارجوک نالوا هدننهح لامش كنب بش یابع

 «بول وا هد اولا قوف ی هدرلار وا هل وا 1

 زواح هج رد ۵ ۵ و ۰ هود قو>ح هرا را ناربم

 یسرادا یابع . ردبآ ۱۲ و هغاحس ۲ هكا ۳

 « دنه » نوعا تالیصفت هدایز ] .ردمشنم هماضق

 1 .هل روی تعجارم هنسهدام

 وب تعجارم 1 | دوپ طاووس یخ سا  هنتسوهدام ے3

 ینیدل وا یمسا كن هدلب ر مدق هدیصم ۱ 0

 .ردروک ذم هدن راب | ںی نویفارغح

 رب هدنساضف هبطعق كنغاجس رعت هدنع ۱ .

 ندع هلایرح هدهرق و ءبواوا هرق) ۰

 .رونید (اننیداو)

 روپشم لا كناتسدنه (602۲65) ۱ ۳

 هلاک «بولوا ندنررهش مدف كاو

۰ 

 ید مرد نالوا تصاف هز زفروک

 هدنسیلاعش برغ هزتمولیک ۱4۰ كرهش وو هدنسهرباد

 ۲۵۲ «هدنسیلاش لحاس كنغامربا كنک «قرهلوا
 لوط ۸۰۳۳۵۲۲۸۲ ربا لامش ضرر ۳

 وا ىد ب كللایا ر نالوا یبانمه

 صوصح هرایاهآرپ «یسلاها ۲۰۰۰۰۰ «بول

 . ردعقاو ه دید رش

 ر عدو ك صو صع هرلن و هنن ءیودفلا راد رب

 «یسهعنصم ةيناو هقیتع راثآ قوح كب «یسهناخدضر

 «ییرش عماج رب كوي شفلوا انب ندنفرط تیز كنروا

 «یقحر رب لزوک هګیو رب «یرهاخب قوحرب

 «یسش راچ كویب یالوهم زب ابن و هع ونتم تاج وسنم

 5 لا )وکه ریش تو تالشیا كب

 .راردیک هنن رایز ندفرط ره رلیابهارب «بواوا سدقم

 رد زكرم ویلا كنت را تارهوحم هدنسهمطق ایسآ

 اا AE Ai كاتس دنه یتلایا سران حسب

 دابآ هلا بغ ؛(راب) افرشو ابونح «توسلوا ندن ال

e: ۱۳6 

 اعود واش ۳ u ) ًالاشو هاب رلتلایا هدواو
 2 ۳۷ ۰۰ یسهیعطس EES هدلاخ ینب دل وا

 .ردیسشک ۸ ۲۰۰۰۰۰ ا رقت یسلاهاو هزنمولیک
 .ارا «بواوا و و وات داع نیشدق و لدتعم

 هفاضس ٩ ریز هخو رب تلابا .ردتدنم كب یسیض

 یکیطع «روپ زاغ «دانآ ازربم «سراتب : رر_مسقنم

 .یتسب «روکر وک
 كنغاجس هيهات وک هدتنالو راکدنوادخ ا

 هزند ولیک ۲۲ كفاشعو هدنساضق قاشع ۱ 1

 یساوه

 دوب «بولوا هبصق رب كحوک یزکرم هیحا هدنقرش
 .ردعقاو هدن رانک كناچرب نالوا یان عبا هس ردنم

 هدنسیفش مسق تنساضق قاشع یسهیحا زانن س

 یس هرعطسةحاسم .ردبک م ندهبرق ۳۹ «بولوا عقاو
 یک ۱ ۷ یبیلاسهاو هرتمولیک عبرم ۱.۰۰

 « بولوا رادلوصحمو تن یسیضارا .ردهدنلهدار

 قاغاطیرلفرط رنک | . ردق وحیراهجاب وغ اب و یئابوبح

 .ارخا هعلساب ندنشدلوا یوح یرلنامروا «بولوا
 E یبرم .ردن رابع ندهتسارک و ط ومالب ییاج

 . ردیفق وم شال عقاو هددفاسم تعاس ۲۰ ندهیحات

 دتسردم ۲ «تتکم ۸ «عماج ۲۹ هدهیحات نورد

 ماجو هاکترایز رب هلیما (یزاغ رفعح) «ناکد ۷

 ر E یتسوا هدلح مان یزاغو

 . رد راو

 بونج كنتالو راکد وادخ | ا زان

 نرو و ی
 بافت ندنغاط دارم «ب وا وا یاج رب مبا هنغامرا

 هليا

 نایرج هب یب رع بونج «رورلاب ندنحما یسهبصق (زانب)
 ندکدشیا عطق هفاسم وک ۱:۰ اک كرهدیا

 ا سا راصح هرقر یرکص
 . رول وا تصنه هس ردنم

Eبول وا رمشركعوس هدبلاءار وام ۱ » 
 كناوذ قوح ر ندالع ریهاشم

E SO۷۳۸  

 رهش وب ۰ رارویدیا نایب ینغیدلوا عقاو هدیلامش ضرع
Nهیمس ( هیخ رهاش ) ۳ هروع ن حخرهاش  

 : ردشغلو یسار لجو سم

 از ۳۷ مویلا .یدیشف وا

Eتفت دا 8 جی دات نایلس وا ۱  

 3 اوت تعحارم

 یارحا ه داش مآ طب (lo grat رازاقلاس

 ندن رالاز زج لوپ اپسا ندا تاحوتف



۳ 

 طض ییرہش ( وتیک )ہ5 ٠١۴۴ ؛ شفلو هل

 سبساتینیرهش (لیک اوغ) و ؛شاوا یسیلاو «بودا_
 . ردشعا تافو هدن رل رات ۱ ۵6 ۵ ۰ «بودبا

 رب یزکم كغاجخس نالوا یان ۱ 9
 هزتمولیک ۲۳۰ ًابرقن كنیارس هنسو «بولوا مش

 كن(یوون) نالوا هدندودح ایرتسوآو هدنسببع لام |
 (جایرو) ‹« قرهلوا هدن ی ونج قرش هزتمولک ۰
 ییلاها ۱۵۰۰۰ . ردعقاو هدنرانک ییا كر

 . رد راو یسیرپوک جاق رب هدنرزوا كربن روک ذمو "
 هنس هیصق (یوون) روکذع نالوا هدنرانک یرپن (هنوا)

 یغاینس هقولانب س . زدطوبم هلیطخ لوب ریمد رب "
 ه ندا بکر تالو هتتسو هدننامز هبا را

 .ان سفن « بولوا یرب تعا ٩ ریاوب هلکس رهو
 ۵ هل رلعما هک زو دن رد « هنشن «هقشداغ .هقول "

 وا یسلاها ردق ۱۵۰ ۶۰۰ .یدیا یواح ییاضق |

 . ردنایتس رخ یروصق و مالسا یردق ۲۷ ۰۰۰ «بول "
 یافلخ «بولوا ندر: عاش برع ۱ 3

 یسهبراج كهللاب لکوتم ندهیسایع لا

 كا (لضف)و "

 : ییدلیوس كنهفيلخ لک وتم .یدیا
 هطنس فوخ اضرلا بابسا تلعت 1

 بضغی فیح هل يح هلعو

(01k4اBania)ەدنتالو هنس و  

 و
r. 

 شلیوس دهاد هرکص ندلصف «قرهلوا ریمض هک 3

 : ردندنراعشا ةهلج تس وش لوا
 هلاح لک ىلع یتعلا هل یدنعو 5 1

 بهذم هنع و دب یی هتم اف

 (هروم ز) ات ) (nte هتوان رم اسا Benavente و

 .ولک ۰ كنب رهش هرومازو هدنتلاا

 یسیلاها 4۰۰ «بوسلوا هبصق رب هدنلاعش هزفم 3

 .ردراو ینلهقود رب یرابتعاو
 «بولوا ندناربا یارعش راهاشم ۱ یاس

 ندنفدلوا رام یردب . ردیلئا ره ۰ 5

 ینیدلواندلضفو ع باحعا . ردشقا صاخم هلصاح و

 ینامز رب اکا نوت بولوا لئام هلذهو وجه یدلاح "
 ییا ون ریش ىلع رومش نالوا یرصاعم صوصخ|یلءو 1

 ءاروام «هلک رز ییاره ییالوط ندوبو ؛شقا رکلد

 میس لکرت یوعه هدنرع رخاوا .یدیشجاف 6

 رهربظن هنہراعشا كن زارپش ظفاح هجاوخو یدعس "
1 

9 

e 

7 «۹ 

۱۳۵۷ 

 ر ل ا للا

 شل ف

 صاخم هلیصلخحم (ىلاع) هدراعشا وب .ردشا بيرت

 هاش هدنسهیصق (یشرق) هدنحش را ۸ نوا

 لوتقم هدنسهرص ماع لنق نانلوا ندنفرط لیعاسا

 هنما بوقع ناطلس ییغوا كنسح نوزوا .ردشلوا
 .ردشم زاب هموظنم رب هلیاونع « زورپبو مارب »
 .ردراو ید ییاود رب یواح ی ۰

 : ردندنسهدیصق رب تس یکیا

a 

IT 

 بعاوکلا دجنک اليل مجتلا ادب
 یاهقلح زا هدنزورف

 نوک هیصح رد تسا هرهز دقع بش
 بطاخ هدروآ تیآ دنچ معتلاوز

۶ 
 بماود

 هدننامز هاش نواه «بولوا عاش رب ]

 تسدب راه نم راکوت یور هسم ی
 تسدب راکارت قشع مم رای هک هو

)Ben81( ۱ eءبول واندن دبدا هرملکنا  
 . ۰ ۲ تم

 هل رلباتک هباکح لزوک مقاط رب ینید زای چ

 هد ۱۸۰۸ «بوغوط هد ۱۷٣۰ .ردشلو ترېش

 «بولوالدن یاش ر ومشم كا كناربا ۲

 كنيضام سابع هاش لدهن د وفص لولم ت

 نسح كرک هلبایداو راعشا لرکو ؛شماشاپ هدننامز

 .یدیشعارق ترهش رب كوب رزکلعس هتکنو لاجو

 2 ردي دن راعسا هل هعطو وس .ردىریق د رالاس ماسح

 منکو ت لاخو بلاب برط هک یزور
 مینکو ت لاج هدنخ رفب هزات ناج

 و جو 1 ما هدنام هدنز هک مرح نیا

 مشک وت لاصو لیسیما ندرڪ رد

 (تاکرملا يا تش بن ز) خود لا تش

 هددادغب هدب ا دن ۰

 1 بول وا نیداق هدهاز و دا اع شا ر و_ھظ

 .یدردالاغتشا هل دا و هقف ےلعت و تحج صن و ظعو هباسن

 رکد) یتنهع رک كسري رهاظ كلم لد صم كولم

 رب هلیمات (دیدادغبلا طابر) هنما كنون (نوناخ یا

 و ات هاقاخ

 هدماش ندنف رط مور بت لا ت

 ندرلیاسف ندا تم وکح ید

 نسح هداءلاقوف «ب ولوا یربق كن (یدع ۳

 تی رکب یا ۷ نح رادبع «هلعل وا یسهبحاص لاج و

 قجاع هنسپدنک هد رفس هماسش هلیقترط تراجم یرلت



 د ل ت

 هنس هدام «برعلا نیز 21 7 ۱ ۱ ۰
 3 1 )۱ ٿا
 ی اد وج a ی ي و 2 ۰

 «هدلاح ینیدلوا شعوط زسلوق ۲ دزریق رب راه

 .ردشل و تربش هلخهزای یزای لزوک «بوحآ ق هلیغایآ

 یرعه نرق یعتل آ (هرهوح) ۱ دلا ۳ اب

 هاب ده زوړ هددادفبهدن رخا وا یاو ۰

 | زولا ناهد تس

 نيدلا مح روش مکح نالوا شقا روهظ

 هما فوقو ی هد هعونتم مولع «بولوا یسهدلاو

 هلتسن هنسءدلاو هبلاراشم مکح یت سا و یدیا هروپشم

 ES یجد (هلاعلا نی 0

Eندب زا 4 روس كسلدا هشام ترش ندن دو  

 ۔اصفو دل اق عو بول وا ۳ ۳

 سا اج یرادآ « هل وا هداعلاق و قربش هلیتغالب و نجس

 r نر یجب

۱۳۵۸ ۱۳ 

 نالواروبش هلکفد شاب ریمد بوللوب هدنلا ك هينا |
 دام هوارنلوپ «ید لراش یصکیا نوا یلارق ج وسا

 هاب اعذد .یدیشعا تماّقا هددیصق وب «ه رکص ندنسهبر |

 «قرنلوا دادرتسا هدهسدشمک هنیلا كرایلهیسور |
 یسهدهاعم شرکب هدنسیدالیم ځرات ۱۸۱۲ تیام  Eات هد هب ِ

 -وآ ك رب هن هيس ور ربارب هلیس هعط هیاراس هنرز وا

 وام

A E 
  ۰ہ دن ساد ی لحاس كنب رې ۳ ۰ ر

 وا هبصق ر هدنس ع لامش لیم ۳۵ كب (هرک ۱) و

 | كخافتلانا

 ۱ س ومات ودا بوغ هلیس هداد ز هدایدا لغاحمو اریک

 یتطو «بولوا هدنتسن یوق کهدابیدا ید یعروو

 صوصح ا فلیعج هربثک بتک هدهبط رق نالوا

 اطم رمعلا رخآ ىلا كرهدا لیکشت هناضتک رب كوي
 تاف و هدنس ره را 4۰۰و ؛شلوا لوغشم هلا هعل

 وا

 | ویلوویش
 ۳ رلن وب «بولوا نادناخ رب شم رود مکح هدید المرق

 ۱۰ ۰۲ ه رکصندقدنل و هد هع زانم هلرلان اتق وقوح

(Bentivoglio)وب) كيايلاتا  

 ی ۵ هدنسدطحو رهش (هیب ول

 ضعب ندنرلیدنک هدعب ؛بوشود ندرادتقا عقوم هد
 .ردشع روهظ راتامولپدو رار رح

 بول وا هبصقر هدراوح تک 5
 ۹ اس

 ول یسار طة ہم ك3 رهاشم ضعب ®

 ردس
eو لس ۱  ) 

 ه دن ساق رش ب ونح دارا واک ۷ كفنشک و ۵ ل ساب

 عماج ءیسلامها ۱ بول وا هبصق رب عفاو

 هش راف دغاک و رعد «هلح رهک و یماسیلک ینمرا «قیرمش

 تلود تقو لیخ هبصق و .ردراو یر هناتابد هلړا

)Bend( ۱هطخ ایاراس كن هیسور . | 

 ت

۱ 

 وب «ندنفدل وا و

 .ردراویراهناشب قوحر و یسلاها ۲۰۰۰۰ «بول

 هدنسی ونح لحاس كتارا
 قرهل وا هد نفروک هرصن و

 دروک روک ده او بول وا
 بغ هزتمولیک ۱۰ كزاربش . ردیسهلکسا ىج زب هد زف

 هدنسیقرشنونج هزتمولیک ۳۳ ۰ كنهرصب و هدنسیب ونج
 ٤۸ ۲۹۶ یا لاش ضرع ۲۸۳۰۹۳ ۷ :یردهوا
 هبس رب قلموقو وروق .ردعفاو هدیفرش لوط 19
 قمشو لامش «بولوا سسوم هدنرزوا هرز
 -قوف یساوه «ندنشدنلوب رلغابط كسکو هدن رلتهج

 وص ییدحا كناينغا .ردانف كب ییوصو قاععص هداعلا
 جواو رک راک یراوا .ربلک ندهفاسم قلتعاس ییا رب
 كج وك كب ییاهل .ردلزوک هعق د) وا بول وا ىلتاق

 قعآ ریه د هدب راشیط رک 1

 وا هدنرلهدار ۱۳۰۰۰ یسلاها .لردهدنن روسبج

 یس شعب شقک ندءمصب .ردینمرا ین رب بول
 هچلشا یتراح .ردراو ید رلینادلک اط رب هلرلبرع

 | ریشوب ردنب
 رهش رب و دنس هطح س راق

 هفلتص ةعتما نانل وا لاخدا هنا ربا ندا وروآ و نددنه |

 ندهریاسو بارش «وک ابنت نانلوا ج ارخا ندسراف هلا

 وا كرلیلریکترو «بولوا هیصق رب یی .ردنرابع

 .اقنا 4 (مشر ردنب) یرلقدلوا شعا سیسأت هدراوح

 . ردنونظم ینیدلوا شلدیا سیسأت هلیض
 هدف و اتش تارا 7

 e ۳ ۱ ی
 هدنسیشراق كنسهطا زمرهو هدنزاقو (نمره) نالوا
 ردنب .ردقحم هنتلایا نامرک بول وا هلکساو هبصقرپ

 نامرکو هدن سیب ونج قرش هرتهوایک ۷۱۵ دریشو
 هبصق و .ردعقاو هدنونح هزم ولیک ۲۳۰ كن رهش

 هاش ندهیوفص كولم هدنلئاوا یرعه نرق یحرب نوا

 هدناس دنه ( ۱00۲200۲6 )



 هرلف رط ا لاها تک ا هدمسوموا «هلغلوا یاعص

 ت ت و
 لتیهاك یقوم هح راحت . ردطاح هلقدنخ رو هلروس 8

 شل وب راح هرکص اهدو هدننامز كسابع هاش «هدهسیآ |

 هلکسا وب .ردتشلوا لئاز یسهبرات تیبها ینیدلوا
 شل وا كرت هنماما تکسم هدنسیدالیم رات ۸۰۰۰

 نالوا بیرق هنبدودح ناتسجولپ اربخا «هددسیدیا

 یمسا کسا .ردشقلوا ھذا هی سهکما (رو و
 ه رد (نورک)

 هنسهطخو ریش كیدنو | هق دنن دن

 : ردا ى 5 رو

 ی کرد دو 1

 ك رلز ایتس رخ (Benoit) اون 3

 -رلندیا لولس هکلشپشک لوا كا هدووروآو ندنرازبرع

 «بوغوط هدننرق (هیسرون) هدنخ را ۶۰۸۰

" 

a نست | 

 .ردند

ofنانی د (وقاڀ وس) هدن رق امور .ردشخا تافو  

 رکن هداعلاقوف ینادبرم «هیداختا هعموصرپ هدربقرب

 بردی «هشیرزوا قیپ ضق ییدروک
 لوصا رب هرانوب .دردلیکح هنغاط (نیساق) ربارپ
 قیرط نابهررب هلامز ر ورم هک یدشعا عضو ماظنو

 كن رام .رددوجوم مویلا قیرط وب «بوریک هننروص "
 دسنارف هلعماوب س .روتلوا ارجا یبیطروب هد ا |

 «بودیاروهظ زیرعرب ید هدنسهطخ (قودکنال) كن

 .ایآ) «ندنفیدلوا شا سیسأت رتسانم رب هدا ها۶
 هدنخ را ۷ ۵۰ كدالیم .ردفورعم هلکغ د (آون له _

 هدنس۱ ۲ كطابش .ردشع |تافو هد۸۲۱ «بوغ وط

 . دوتلوا ارجا یسیطرو"

 | سوتکیدنب
 ۱ ٤ رسا و (اونب دوخا)

 ۔وکح تدم هک «ردشلک اا

 : رونلوا ناب ریز هجورب یرلتم
 6۷۸ یا ۰۷: نع یسیجنرب

 ۱۸۵ 6 51۸ یسیعنکیا

 ۸5۸ » Aoo » یسیعچ وا

 ٩۰ » ٩۰۳ ۰2 رک یسیعتدرد
 110 5 ۲ یدیچخشپ

 ANTS ٩۷۳۰ یسیعنل آ

 یتسا وعد قلا جد هدارواو

i-4 784. 5  

 و نل ب ۱۳۵۹ د ق تب ر
 : ن

 ۸۸۳ لا ٩۷۰ نع يج «هیمست هلیمسا یدنک ءقرەنلوا 3 ندنفرط , 9
 TEE ENN Cg یسیجت زر کس ۳

 ۱ ۸ » ۱ ۰۳۳ » یسیج زر وقط هلکسا رب صوصحم هن رام ینیدحآ هلدنه ك لارا

 ٩۳۰6۸ e OA یی ال مالغاصو یسلاها 3 دم اهزع E غل وا زا 3

 مت دنا وا NS یسیجرب نو
 \ FEY « NITE » یسیعنکیا نوا یهح لامش بول وا هداج ۳ قلموق هبیصق . ردراو

 ۱۷۳۰ » ۱۷۹۰: یادت وا نوا هداملاقوف یماوه نزا «ندنفیدل وا طاح را 3
 ۱۷۵۸ ۱۷۳ LE یسیعتدرد نوا 3

 نروس مکح هدهیلقص هدننامز تنسیم کس كرلنوب

 چ رارز یوچ رب و 2 یار
 تا ذل اب یسدنک ۰ هدن راک دتنا برق هبامور < كرەدىا

 . یدیشا ه رام «بوقیج یشراق هلیعح رکسع
 باب هلسیاسد ضعب «نکیا هدنشاب ۱۲ یسک زوقط

 هلکش | دولس هروضو قسف عاونا ؛یردلوا باقتا
 یددسا شغلوا طاقسا هرکص هن .س ۲ ندن انا

 هرکص ندکدتیا طبض ییدنسم قلا 6 هعفد ییا اهد
 . یدیشملک ندنکلیدنک «بولوا راچود هتمادن تیابن

 ما رتلا

 4 ندیح وت كنيهذم كيل وتو هلیبه ذم مورو «شقا

 ییدانصو فراعمو م ولع یدیخشد رد نوا

 اا نالوا شا نالعا ینغیدلوا قسم هتنعل نیکح
 ييدزاي «قرهلوا نوت ندنسهفو> را و كتنسدنک

E 
 ردشعسیلاح ۰

 باطخ هيد « ! رلوو ماغ وا لکوس» هدناوج

 . ردشقا

 تاعوقو رب نایاش هرکذ هدنرللاح هجرت كنب رارکید

 دود ندهزعا كن رایج رپ نوا زکلای «بویلوا
 یتغیدنل وا ارحا یسبطروب هدنسید كزوع و «یتفدلوا

 .زردا افتکا هلکعا رکذ

 كسافیو یجزوقط هلیعسا اونب یینچوا نوا
 شل و هدنسا وعد قلاب هد (نوین وا) هدنناامز ین«

 بولوا لنوغارآ لصا نع هک «یدیا راو مدآ رب

 : یاب مت 9 7

 یلارق هسنارف «ندنغ دلقا هل رظن یضفار تب لک

 ینسیدنک لراش یجتلآ

 ؛ شج اق هنسهطخ (هسنلاو) كنابناپسا «بولوب یلو

 قوقح هد ونفلا راد ( هیلمش وم )

 رار هددسا شا هسصاحم

 هد ۱ ۲ « بودیا

 ِ ردشعا تافو

e ۰اش لحاس سن ون ( 1120116 )  . 

 طعالتخا هللوک نالوا یا هدنسیل | 7۰ ل

 كمنو بول وا هلکساو هبصقرب هدنجشا كيوقرپ ردیا |



 ۱۳۹۰ غ ن ب

 یسهلج
 رک د «یسلاها ۱:۶ ۳:2 رزوا قلوا و برع

VIE۰ رد راو تلا قوح كن و یناماکسا نتم  

 ۱ ردعقاو هد هفاسم قلئعاس قح ر ندور

 (سوت راز وریه) یم.دق مسا «بولوإ WEE 2 یکسا

 «قرهنلوا چ ندنف رط جدح ی هب واعم ه دنا رعش

 ہر ه د_ننیعم تا راشم ید ناو رم ۷ كالا دع

 ندب رلن ال یا لا كنهح وا هيتقو .یدیشغا و ا

 قد ۳/۹ هد 4سا دبا هاگت را كب 6 بوسل وا

 . ردشع |

 - ربو هریک د هرق كن ویفارغج برع ۳
 ِ حل

(dyسو:نسف وا) بول وا مسا یرلکد 1  

 قره وا طاغ A ندنس ات وہ ےسا ( سوتنو

 2 رولب روک

 [ ۰ تعجارم هنیراهدام « سوت و » و ٩ زکد هرق» ]

 ات تی دور داع فاق ولآ ا

 رب یزک یم اول ہدن سی رغ لحاس : EE س | یزافب
 لحاس تا زفروک ه زدس < ب وا وا هلکساو هبصق

 ۱۷۲ هللا یلامش 9 6: ۸: ای
NACA ETE ES 

 ۱ یس اها

 ¢ ندنعد) وا شل وط دلم و اہل ردد ورم یرادقم

 ۔راخ كنەبصق .رددعاسمهنل وخد ل رلیک كح وک کلات

 تموکح هدنحاو یبهملق ر هدن رعآ كناعلو ه دنح

 ج هدنن روض (سطب) هد روس ضعي

 یر A م
۱ ° ۰ ۰ 

 زا ربو لم و برع یمطعا ےسق « بولو

 «بولوا هقیرپ یمدق مسا .ردراو یسهلشق هلیغانوق

 شفل و هدشلاح ریش رب كجو هدنامز رلیاتوب
 . ردد ومشم هقیتع ران | قاطرپ هدنفارطا ندنفیدلوا

 «بونل وا جاا تااويحو كوب «یادغب ندى زاغنب

 .روتلوا ارجا هلا هطلام ین راح. هیحاشاب

 یاس

 ۸ ¢ نکیا قع لم هنذ الو بغ سلبارط یر نرو

 سفن «قرهنل وا ذاحا تیالو ر هح رآ لوا 4ڈ چاق

 . یدا بکم ندنراقایس هلزد هلا یزاغن

 یک رب لقتسم

 نانلوانایب الیصفت هدنلم .یغاینس
 ۰6 بول وا تازا E E 4 طح هقرب

 ؟ربخا

۱ 

 یمظعا نق كتسيض |

 هن رد

E 

 هلجوا
 ايمو

 ندر هلک سا ضعب هداحا وس كنفاڪس یزاغن

 هقشب ندهبصق ییا ر نالوا هداخاد شک هلح واو |

 E هل ر ویب تعحام هنسهدام « هقرب » لوعسهراس

 هدنن رق ناو ربق هدسن و یتعب هیش رفآ

E E 
 ۱ ) Benkoulen ( ناوکنب دوخاب ۱ 1 . رو دیا

 هدنس ع لحاس كتسهطا هرطم وس | ۰

 رب نانل ون هدنلا درلیلکنلف <« پولوا هلکساو هبصق رب

 .رد را ویسهعلقرب و یسیلاها 2۰۰۰ .ردن زکمم كتلایا

 ضعب رکید «بولوا روم اهد نکیا هدنلا ك رریلکنا
 كنسيلاها.ردشعا یندت ییهنلوا كر هکنلف ةلدابم هلرارپ

 یسیلاها ۱۶۰ ۰۰۰ للنتلاپا س , ردزسم یبظحا مسق

 . رد راو

 هدنسقرش لاش كدنه (ظ۵88۵۱0) ا لاک

 ر هدنفا رطا یصنم كنیره كنکو

 قرش لاعم او و لاس الاش «بولوا هطخ كوي

 و هدنلا كنهرلکنا كناينامرپ ًافرش «هلماسآ ندنتهج

 E دن دنه طی رح اب ونج «دلیمسق نانل

 ید بر 0 اس روا ندنتهح رع بولح

 یک هدرف روک روکذم .ردطاحمو دودح دلیسهطخ رام

 ییمطعا مسق «بولوا هدنلوط هزندولک 44۰ یلحاس

 یمهیلاد كنيطع رب كنک

 .ردشخا طبض یرلبصنم كرالوق ددعتم ییید) وا

 و نالوا نایاش هکغد لی كدنه ۰

 .دح هل هبعش و رالوق زساسح ینیدحآ كفامربا وب

5 

 قارطا «بولوا رب رب ق آ یراکدتبا نایرج كرالو

 ندر و طخ یهدنفا رطا هلهح و و .ردطاحم هللاب-

 ۳ ۳۰ یسدضوح هلاکت نالوا شارا هلراغاط
 ۸٩ لا ۸۶ ۱۵ و لا ضع ۲۱۳۳۰ هلا



 ۱ ASE E ا رده ولیکم ر ۲۷۴

 یشک ۸ هنس هزنم ولیک عبر ر «بولوا

 ۳9 قوف كنءهروک ذم هطخ هدو هک «روپ

 .روبرتسوک یتفیداوآ
 بوسلوا هجتفترم یسیبضو یلامش مسق كنهلاک _
 .ریا كنك هسیا یسیضارا فصن نالوا هدنتهج بونج
 ك طع ره وب «دلغل وا ترابع ندن_سدیل اد كنغام

 رب زودو قجلآ لکشتم ندهبسریم هی را کیدو دا

 كنهلاک «بولک ندغ یعامرپا كنک .ردهدنلاح هوا
 صوصالع و رلیاج قوحرب ندلوص «هلرورم ندنجآ

 هحوا «هرکص ندکدتیا ذخا ییهرت ویابهارپ نلک ندی

 یغامربا كنک .رولوا بضنم هریکد ندنعآ رب مسقنه

 هدنرهش (لح هحار) بقاعتم یلوخد هنسهطخ هلاکت

 .ویلاص لوق رب یرعوط هبقرش بونج ینعی ندغاض
 وه) ىلفسا مسق و (یارک ام) یسالعام ۳ هک وا 3

 ۔اآ ردنڈ) ءدایآ دشرم «بولوا فورعم هلیسا (یلک

 كاکنک .ردا رورم ندنحا یررهش هتکلک و (روک |
 یسهبعش و هلّیسب د4 1

 هب یی ونح قرش «قدهلرب آ ندن سل ضا یا رج :

 قاطرب هنپ یعوح هدكرلنوبو ءراردنا نایرح یرعوط ۱

 لیکشت رلانق یبیبط متاطرب هدنرلنیبو «یرهلب ریآ هرالوق
 هرس رب نالو هدتنالوص یم وب كندلاکنن كرەدا |

 كراوة وب هدننامز ییاضیف كفامرا .راررب وج هنس ەچقاي

 راهبعشو رال و زس اح اا

 لوک مجرب ییهووا عساو وا نوت ؛بوشاط یسولج
 ریوک نالوا هدرلام هدفت زکلایو «راروق هنلاح
 «هرکص ندکدک یتذو ناضیف .ربلاق هدنحراح كبوص

 هدنلاح قلقاطب رب عساو یلفسا مسق وب نوت كنا

 كس ترارح نالوا صوصح لاو قحآ «بولاق

 تعارز لباق قره وروق یتسهقبط تسوا كلوب یتدش

 قام ك ییرظاتر هروک دم رای ًائاذ . روق هلاح رپ

 یارپوط نوتب كنهروک ذم تكلم «ندنر کد ردشکد
 ید ترارحو تبوطر «بولوا ند هب سرم ةبرتا

 وشن هدنروص هداعلاقراح تاابن .فلغاوا هداعلاقوف

 ترابع ندنرادلرات جر یرٹک ا كراریو .رولوپ اتو
 . ربثلآ لوصح هعخد یکیا هد هنس «بولوا

 لامش كغامريا هجاشاب هسبا تاوبح راسو یراد

 یشاق رکش «دوج «قوماب .رولوا لصاح هدنفرط
 یندیالوصحم راسو شاخهذخ «هوهق ؛نتک ؛نونوت

 یادش

 ن ب ۱۳۱

 لامش . ریش یعاونا ید 2 لو ریس و هويه .ردقوح

 .اویح .ردراو ید یرلنامروا ییخ هدنرلتهح بغو

 -اقو هدنرلنامروا ؛بولوا قوج كب یسهیشحو تان
 ءییآ «هدنام یاب نالی «نادکرک «لیف هدنرلقلشم

 هلران الب مسجو حاس «یعاونا كرالارعو كيک «نویم
 هل رارح كناوه رول و هرزوا ترک تارشح راس

 كب اوه ندننانفعت كرلقلقاطب و ند رثك كس وطر

 یبنم لصا كنس هشهدم تلع هراوق «بولوا مخو

 .ردیساروا

 دش رم «هتکلک ردق هیدعلک هراتقو نیقب هلاک

 «هدهسیدبا مسقم هتلایا جوا ترابع ند (هکد) و دابآ

 مسج چ وا ینیدنلوب مسقنم كناتس دنه هدءهربخ|تایسش

 بیکرت یتسرادا (هلاکت) ندهرآدا

 فورعم هلی سیر مس ad Ki) سقن) «بولوا یر

 كفا ۱ شد ندا

 1١ ریز هحورب ءهرزوا قلوا لماش یاض ۳۰و

 «یهاچ هحار «ناودرب ءهتکک : ررمسقنم هغاڪس

 .كنکەتج و « راہ جوک

 كن اتسدنه نوتو كنسهرادا هلاک یریش كوي كا

 هدایز ندکیب ۲۰ «بولوا (هتکلک) نالوا یزکرم
 ردرب ز هحورب ید ی نالوا یسل اها

 ۲۷۸۰۰۰ رکانشک [ ۳۱۰۰۰ رویانوم | ۷۹2 ۱۳۳ هتکلکا
 ۲۰۰۰ رویمارس ۳۰۰۰۰ روک ات ردنش “Vr هروه

 ۳ یتاچات ۲۸۰۰۰ روییتناس 9۹ هک

 ۲ رویمار | ۰ هنلک | 1۰۰۰ دایادشم

 ۲۱۰۰۰ هلوکه ردنچ| ۲۷۰۰۰ روبناهرب | ۳۶۰۰۰ یلکوه

 ۲۰۰۰۰ كنکه تچ | < , هرابرک | ۳۲۰۰۰ - ناودرب

 یسیلاها كني رفرط ضعب رناس كناتسدنه یسیلاها
 2 «بویلوا رلمدآ تسرد و ییو نوزوا یک
 نی رنر نوتیزو را یرلکن ر . رد رلهدا وروقو كفن

 .اشم هنسیلاها ینیح دنه ید هحایس «بولوا لئام

 یتا یاس(
 سا نالوا ندنرلیدق لا كنهینایرآ هنسلاو نانلوا
 یسح كنيلاها لصا .هدهسا قتشم ندنناسل دنه

 هیارآ ماوفا «بولوا بوسنم هنسانجا لوغم كتبي
 .ردششکد یرلایس هحرد ضعب ندنطالستخا هلا

 زساف وو راک هلبح «یاقرو-ق هلتاق یسلاها هلاکت

 لها «بولوا ینامهارب یبظعا مسق كران وب .ردرلمدآ
 ك راریلکنا «هددسیا هد هجرد یکی یرادقم كمالسا

 موبلا «بولوا هدنلا درلنالس» تموکح كدهندورو

 لوا ندهیمالسا تاحوتف . ردهدرلن و رادتقاو ذوشن

 ۸٦



 دل لند

 هنس 4۲۰ بودیا لکشت تلود ترد هدولاکن

 نخ روت 4 ا اھ یااقدلوا مرون تشو
 لاصم یلاوحاو جرات كرلنوب «هددسرویلپ_ثالک |
 رلیاغفا ییهطح وب هدنس رعه جی را ۱2۱ رشت کیف

 هدنمسا نیدلا رتف هد۷ 4۱ ؛بودیا طبض رللوقم هدعب و
 شا عضو هنلاح تلود رپ هحربآ «هلبا الیتتسا یرب

 ندنفرط هاش رک | هدعبو (هاش ریش) ابقاعتم _ءهدهسيا
 ااو .یدیشفلوا قاغا هنتلود لهد «قردنلوا طبض

 یلغیشیقل هلالقتسا یاوعد هلتاعفد یرلیلاو هلاک هدقل

 روهظ راهعزانم قوجرب هدنسهرآ درو هلالس هل رلن وب
 هنس د اليم جرات ۱۷۲۱۰ ند ۱۷۰۷ تبا .ردشعا

 هتیلا ۵ ر ریلکنا الماك هدنفرظ هتس ا ندا رورم كد

 رادمتح هلیما وکریو تقو قوجرب رنو بو
 . رد راشمرب و NEE لتیلک هنقاس

 | یسدادا هلاکت
 «ب ودیا يسق هب هر ادا يوا یاتسدنه ژ ریلکنا ردق 4

 ۔هطخ هلاک سفن یمه رادا هلاک نالوا یدیجت رب كرات وب
 «باود ءدایآلا «سرانب «هد وا اس روا «ماسآ هيس

Présidence de Ben-) 

  ) ۴86ہک هرلتڌ و نیم

 .هطح رار و یسهیفرش تهح كدنس «باح «لهد

 كلاع روسیمو ماظن «هولام «ریعشک «هناتوپحار هاب ]
 وهم «ناقارآ نالوا عبات هربکنا كنامربب و یپسهزاتم

 لیدی تایسقت وب اریخا .یدیایواح ینیرلتلایا عرسانت و
 «ردشغلوا سقت هم كوي ۱۲ نات دنه «یقرهنلوا

 یرارکیدو تسایر ایو هرادا هنپ یقاط رب كرلنوب هک
 هد دن دح مش و .رلروئلوا رابتعا كلمسیم وق شاب

 «تلایا ۵ كرهلوح وک لی یسهراد كنسهرادا هلاکنب
 .ردیشنم دهیحا ۱۹و اضق ٩۸ «قاجس ۳۲

 ره هایتهح یک تكنلاساو نعسو تنکلم یک آ

 یو رادو ردد تلایا رز یساسضق رب
 .وح «اسیروا «رابب «هلاک سفن : تلایا ۵ یفیدلوا

 اتلتر رادا هلاکت رد رابع نیا عاشآ هر وکته
 «بول وا هرنمولیک میرم ۰ یس هیعطس هح ام

 واک میرم رب هک «ردراو یبیلاها ۰
 .دنه موع یزکر م .رویشود یشک ۱۳۰ هنشاب هزنم

 . ر.اب رهش (هتکدک ) نالوا یرکرم ید كناتس

 ۱ یزفروک لاک

 دنه هلا دنه بول وا زفروک رب عساو ه دنس هی ات

(Golfe du Bengale) 

 تهح كنندنه طيح رح

۱۳۲ 

 3 وروق) كناتسدنه غ «هدلاح ینیدل وا هدنسه رآ یتیح

 سا فا ات اوس (اسیروا)و (لدنام
 .ارآ بوسنم هنسدهطق نامرمپ كنزنح دنه ید ًاقرش

 هلیسهریزج هبش (هقالم)و یراهطخ عرساننو وغپو ناق
 یاهننم كناتسدنه اع لخدم كزفروک و .رددودح

 وس) ًافرش هلیئورب (نیروموق) نالوا عقاو هدنبونج
 رابتعا هدنسهرآ یسلاش یاهننم كنسهرب رج (هرطام

 ۲۰۰۰ اب رقن یطع هدنسهرآ هطقن یاو «قرنلوا

 دامربا كنک ارابتعا ندیلاعش ضرع ۵۱ .ردهرنمولیک
 ردقوب نامه ید لوط نالوا ردق هندصنم لو كنغ

 «بواواتیرق هنیکلریکد قآ یسهیعطس ةحاسم . رد

 2 رنو هک هردو ا گلاب نایاش ءرکد
 ول یمه ر زج بید رس هلیلحاتس ناتسد:ه یرب

 (نابادرح) نالوا هدنبونج كنوغپ یرکیدو (رآانم) نالوا
 «یرشیدن وب : یر دلکسا هجلساب ارم دو ¿راب زفر وک

 ۱ ت ۷ «روسالام «مان ایل وسم «ساردم

 هدنس وج برع یاهنم .ردکمو نیلوم «نوکنر

 ك رفروک .هقشپ ندنسهریک هریزخ بیدنس مقاو
 ییا هل رلع-ا (رابوسقیت)و (نامادنا) هدنسیقرش مق

 (یوکم) هدر یحاوس ینیچ دنه هل ریا زج اط

 و .ردراو راهطآ تاج وک قو رب رکیدو یریازج
 هد زر یو 0 تفاوت یهدنفا رطا هزفروک

 بونج .ردرلقامریا ویب كب یرلضمب كران وب بولیک
 دادعت ریز هجو ر ییرادحاساپ ءقرهالشاب ندي

 رک «هنشیرک «رانب «رالپ ریانپ «یردلک :زریلیهدیا
 یداوارا .یرواهاربو اک «یداناهم «یرود

 تحایس ندیکسا ینوبرح بع هریک د و .عرسانت

 رازج یکهدنحشآ ندن رلقدل وا شما [ هکعا ترا

 نیبم ند نادمرلتشا رود لئاوا 5 یعوح تكنسلاها

 برع راسو هطوطب نا .ردرلشا لوبق یییدمت
 . رد رشت اتخایس «بودیک هرلهطآ وب ید یرلحایس

 ملا ءاروام ۱ 0
 . ردیسیلصا سا كنب رہش (زدنهف) عقاو :

 دنسب علحاسكناش رفآ (13017ع0۵12) ۱ هک
 .روب و نالوا یانمه «بولوا هبصق رب :

 ۱۲ .ردیزکرم كنتموکح یجزرب نانلوب عبا ءریکت

 KS وام ۰ هلا ییو-نح ضع ۲۸

 «بول وا عقاو هدناخاد یرفروک (ساقاو سال)و

 ,ردرا ویرلندعم هلج رهک هدنراوج و یوق رب مالغاص



 ندنفرط یتلود ریکنرو «دلغل وا حو تا ۳1 وه

 (دلوقنآ) یموکح هکنن کک . رد شل وا دا اف ۱
 قردل وا هدا سه وح تهح كنسهطخ

o 7 
۱ ۰. ie 

۱٦ ۱ 0 4lقویام و یونح ضع » 

 ضوهب و ییالوصحم هراسو امرخ « دن وح «قوما «رصم

 «بولوایکاح لری كتکلع .ردراو یراعاعا تیفی
 جیا نالوا هریکترو

)Ben-Nevis) ۱كا كنايح وقسا  a 1 / 3 

 وننا) بول وا یعاط تسکو ڪڪ او 4

 . ردعقاو هدنتلایا (سنر
 هر

 [ هات روی ا
BRC SSسم تلایا هدايلاشا  

 امور «بولوا ربشرب یعتس ۳ بم و
 یربناهرولاف)و ددنتسیفرش بن و ۲

 عنده ضب ءیسلاها ۰۰۰

 1 یکسا .ردراو یسهقیتع راثآ قوح رو یمن

 .ردیبک یتر یرابتعا یتی

   ۱رد را ویعاشن را هری .

 ) « [ )660010هنسهدام « سوتکیدن

 . ردعقا و هدنرزوآ

 ۔رج لح كنهیحش رات تاعوفو توج رب «بولوا مش

 ناد وس

 ء

 رسا ب
 (هوامادن[) كرهدیا نایرج یرعوط درع «هلناعبت ند

 كنسهطخ (هصوح) «هرکص ندکدتبا یش یسهطخ

 بصنم هنغامربا (رجا) «رورلاب ندنسهیونج تهج
 .رولوا

 إى
 .رولوا لشاد هنیکرت یرثمسا كع رتاشعو لئاپق

 ندا روهظ هدایاپسا ینعپ هدسلدنا ۱ ۳
 هرکص لاو یرپ كنهيمالسا لود تیتر ی

 Ê F هدنضارقنا ڻنتلود (ندح وم) «بولوا ی

 نا مه رط رجا ن دم هلل ادبع ویا هدنس ره مرا

 هاب رلتلود د وه ینبو نایز ینب تقو ربو «شفلوا سیسات

 نالو هدمالسا "یدایا هدنشزات وا كنايناپسا اکزنشم

 «هرکص ندکدتیا هرادا ینتسیونج مسق ینعی ییراوپ

(Binoué دوخاب Benué) 

 رو هدیطت و

 تست (نونب) نالوا ىج كنظفل (نا)

 تا یی راش رهش هطا ع یلود رجا ی «دل.سل وا

 ی همت و ته وکجت ادیب تایی ایسا 8

 مکح هنس ۲۰۱ ۵ دكدهس ر را ۹۸٩۸و ءشمک هللاح ۱

 ۳ راس تقورب یر رجا یب .ردشهروس

 تست تر ها اس واست سس

 ی

 ی ن ب ۱۳۹۴

 هل رلود نایئسرخ راسو هلاتشقو هلا هیمالتسا تام

 ر تو «كرەدىأ ت دل رلن وب «هرکص ندقدشا وا

 -رلحشاو ؛شماشای تحار كرهربو ید کریو رادق»

 ۔ع بودبا كل هرادا هلثلادع لاک یک س فات دند

 زوم لاخ رب ق هاوا ناک روا تار دا
 یددهسا شک ید ررادکح ردنقم ضع خم و

 كلام عیس ون هن وک ندنوک یسهیایتسرخ تلود هلتشق

 طیض رر رر یکلاع یهد-الا كرجا

 یرادیکح نادناخ وب تیاهن كردیا

 هدروکذم خیرات «هلفلاغوح هنتفو داسفو ترفانم ید

 یربش هرکصندهرصاحم نوزوا رب هللازبا هللا ودنانیدرف

 تموکح هدایناپساو هتلود رجا تب «پودیا طیش
 هدنقح رلنالسم نالاقو ؛شدریو ماتخ ه هیمالسا

 یتلآ كرهروک اور یاراقحو ملاظم عاونا رالویناپسا

 یرلغ دل واشعا راعا هل الا یدنک هدنف رظ یصع ید

 1 0 ندنلا كني ران السم نر یسادنا

 مسق كنا در (ایتم ول ات )و

 بول وا رو و 0 كي هدنامز رجا یب یس ونج
 تلج ینبارغتساو تربح رظن كراوز نوک وب الاح

 هعلقو یارش « نئاضیبلا »و « ۱۱ » نالوا هدکعا

 ب «بودیا

 و دو 7 یساضعا

 ااا ن

 رجا یی E دلح كنك ولم رح ا جد یر

 ؛ترلوا نمک ۲: راد ناتو و سرت
 : روالوا رکذ ریز هحورپ هلرلس ولج مرا

 ۳۳ رجا نی دم هلادبع ویا
 ۷ لوا دج نب یا دج

 9 یا دم نی تلا دج

 ۷.۸ رصان

 1٤ لیعامسا ديلولا وا
 I لیعامسا نہ عبار دم
 ۷۳۳ لیعامما نی فسوی جاجحا وبا

 Yoo فسوي نب سماخ دج

 1 فسوی نب لیعاعسا
 ۷۰۳ ساخ دمت اتا

 ۷۹٤ دمت نی یا فسو هلادبع وا

 ۸۱۱۹ ینا فسود نب ا فسوب

 ۸۳۹ فنوی نب یراسیلا رصان دمت
 4 ریغصلا دمت

 کی یزاسیلا مات دج ابا

 Aro عبار فسوی
 ۸:۹ فنحالا نام ن دم

 ۸۹ لیعامسا نی دم
 ۷۱ دم نی لع نسطا وبا
 0 لغازلا هللادیع وبا

 ربغعلا هللادیع وبا و

 ۸۸ یا ریفصلاهلادبع وبا زکلاپ



 هدنغاڪس تفت اس Er الو ه رسد

 هتسهدام «دسا» ] س

 |. هلبروب تعجارم ید
 ۱ نیماش وا یدالوا رغصا كن وقع تربح

 تافو نکرروغ وط شش وب ی یسهدلاو 3 یدا

 یشاد رق ن و الكفس و ترضح بول

 ییدوس هدایز لاو رکصندفس و كب وقع ترضح . ردشم |

 .یدیا كح وک هدنعی كنسو ترضح «بولوا یلغوا

 ترشضح «هدن رک دتیک هرصم () بوقعب دالوا راس

 بوقعم ترضحو : شزسا یتیماینب ندنرایدنک فسوت

 هلا لاح ج وک من وهم دل وا هبنتم ندنتبوبیغ كفسوب

 فسو ترضح .یدیشمریو اضر هغماللو سالی

 نک وا نوت ۱0 ییدر و هربخذ هب وقع دال وا

 ۳ هلتفرس یو هلغقارپ هدنلاوح كنيماين

 ید ییوقم ترضح هلا هلیسو ویو ؛شم وقیلآ هدنناپ

 راهظا ی

 یب « بولوا یدالوا قوح كنيماين

 ده دا وا مک هرکص ندک دا بلح هرصم

 . یدیشقا

 ن یطیس نالوا یر ندنیشعانئا طابسسا كایارسا

 هرات و « هد رلثد وع هن اعنک ضرا « هد هی دا ییتیعج

 كشرشسدق هدم «بولوا زآ هیت رب ندا تباصا

 هل رح . ىدا كرلن و لع ییدنلوا اس

 قلهرآ رب «بولوا فلت هدابرا «ندنرلفدلوا فولأم
 یطیس نیم اي

 وج هت هدعد هددسدشک هنس ۹ح رد قل وا ضرقنم

 . یدا ندرلن و ید e «بوااغ

 ۱ هاش - وا ندد وب یالع رمهاشم سل دن
 یدالیم كا ی نیم

 تاق و هد ۱ ۲۷ ۳ و «شوط هد ( هلیطت ) هدشلاوا

 E نوا

 فقاو هنلاوحا كس رابهذممه نانل و 0 ردشعا

 هسد و دح ںی «پبودا تحایسر هفرش نوعا قلو أ

 لبه کا ردشم زاد همان نایب 1 لصفم و ؛شتک ردق

 هد هینیطنط مس هل سد رد را حرا NOE یسارمع

 . ردشُفل وا

 )5 j ۱ نیماش Sf, Ben jamin ( —— تئس
 « بولوا ند راز ع كرلن ایتس

 هدناربا EY E مار ندهباساس 2 وام

 ۰1ت تسن د ریم حرا NE «نوعکیدشا یس هلن درشن

 ا رحآ یسیط رو هد ا كن رام ۰ ردوا لشف

 . رو وا

۱۳۹ 

 ۱ .اضفو قاعنس اعنص

 - هب وج تهح كياعنص و وه درس

 هدنش الو
 ا ۱ لول ى

 ر نده رق ۹ بول وا هیحات ا وه درس

 ات e كشالو ن ۱ اک

 - هج ع تھ كن اعیص و ه دنس

 . رددیحات 5 ۵ دنس

 .هبب ض تهح كنساص اعنیص u ۱ شلح 2

 7 رق ند هب رق

 ۱ «بوسلوا هیحات 7 ۵ درب

 «صفح ۶ ۱ هراسو ۵ دن ی 5 ِ
22 

 هاب رهدام هراس و « نرز ص ی

 لحاس كلب داطسو سوم ۰ :
 ۳م 1 ف ۱
 -ولک 9 كنه رهاق و هدن راس E ى

 یسیلاها ٩ ۰۰۰ ءبولوا هبصق رب هدا واج هزم
 یرلدارخ E ( سیل وب وەر ھ) دراو

 .ردنونظم ینییدل وا سس وم هد رزوا

 هد یدک رسک تكشالو نع ا

 و زک سم و ووا است ۱ 77 ی
 ةرشو دی رلاصق دماغ  الامش «لئاحم ابرع «ابما نالوا
 یکم .رددودعو طاح هلا هطوبصم ريغ تارا

 لاش تعاس ۳۵ كلاما «بواوا یسهبصق ناودس

 رب رج قدما یسیضارا كاضق .ردعقاو هدنسیقرثش

 قمش كلابح ةلساس ناریآ ندنرلفرط جا كرعلا
 -وکذم هلسلس «بولوا ترابع ند رلکتا یهدننهح

 ز هلیعما ( هشيپ یداو ) رلباچ قوح ر نتیا.ندءهر

 كناضق . راقآ یرعوط هلا قرش «كرهدبا لیکشت

 « ماسیس نو وت «ه رود هب رآ «یادغب یالوصحم

 ۱۳۷ ردن رابع راو امرخ « هوه «كح م

 . ردعماج یب هب رق ¥ «بولوا ا هب هیحأت ۷

 رنغاهس اقم كنتالو تورم ۱

 یسیلاها رکا «بولوا اضق رب ۱
 . رد رابع ندا ع نیشن هه>

 سلپارط هدیرعه نارد یحزک | رام ین عه 1 تام 0

 : كح وکرب us ہد ےع

 یک وا نالوا یسسوم كلود و6 بول وا تل ود

 یرع سلپارط هدن س رک جرات ۷ راع 1 وا

 هاو دشخ اسوسات یتود و « طط ندنتلود صفح ی

 بعص یا
۰ 

 تدم ول < بروس لد هن رات ۸۰ از یلود راع یب

 رادکح یدب ندنلسن كراع رکپ وا هیلاراشم هدنفرظ



 رکبییا نب دحاولا دبع نالوا یریخا كرلت و

 یرادنکح ی ےل آ نوا تكنت) ود صفح یب تباتنآ دچا
or. 

 et ا نم راف ویا و 1

 0 0 2 ا كنتلود زا ردشاوآ ۲

 4 هم هدنآ روا هد هس رشعا طض رع ساپ ا

 هعح ڭنغاخس اعنص هدنشالو نع
 ۷ بول وا هیحأت هدا

 ر هدنغاصس هراع كنتالو هرصب ۱ ۲ 3

 ناسا یدارفا كربشع .ردن ریشع ۳ یب

 .لردبهذلا ییش «بولوا ماکت لا و ۲
Benin ( 1 ) | یلامش هنیک هدیض یا رذ 

 تهح كنصنم یعامرب الا رح )وه دنس هعطق ۱ تی

 و لر رب نالوا یانمهرک ردوو و 1

 ۳9 هلا یلامٹ ضرع E «بولوا یزک ا

 هلفدنخ ربو برایع ندرهبلق .ردعقاو هدیفقرش لو

 نینب س. ردراو یبیلاها ۱۵۰۰۰۰ «بولوا طا
 لا Ee تاموکح ترک یاشرفآ یموکح ۱

 . ردیشحو تیاغو رواکنج یسیلاها بولواندنرلیلتوت

 یتقاط ربو «رارب ینقاطرب كراریسا یرلقدنوط ندنرلنمشد
 راردنا جشیذ رلمدآ یلتیلک یخدهنبراهذاک ةهلآ .راراتاص 1

 هنفیداشای نسکم « بودیا دانسا تیهولا هن رارادکح _

 هم هدف و و وک رریناسا

 تکلع و . وا ران 1 یرید یرید ییراهحوز هدهنتسوا

ENESیریکترو مات (وروآ) هدنسد د اليم حرا  

 روک هنیک س . رد_شفل وا فثک ندنفرط |

 . راربد ید ( یزفروک نیت ) _

 3 ریکد قیایردآ كناقسوآ ( 0۵ ) ۲

 ندن را هطآ یک ہدنسیشراق یحاس ایح ام ادو 2

 هدنسب علامش هزم ولیک ۳۲ كن ( ورتالاپسا ) < بال و 3

 . ردعماج ياها ۳۰۰۰و
 -السا لود یلدنا ( 0۸۳01 ) | | لیداو

 - اه ع بول وا یربخا كنسهیم ] ۱

 یربخا رادکح كلود رجا نب نروس مکح هدهط
 یرلخروم .اوروآ ۰( ربغصلا ناد بم وا ) 8

 ۱] . ردعسا نلیریو ندنفرط
 اه 3 | اوقا هزیلکذا ( 0۵01660 ) ؟یوآ

 یسهکلم ك : 2

 «بوت 1 هیویق رب نیرد ی

 ی

 اضعب هاب زو

 [. تعج ام هدام « رج أ ینہ

 را ندنسەع دق

 و ب ۱۳۹۵

 امور نال وا شا طض یهروک ذم رد «بوساوا

 لتقف للامور ۰ كرهدا هراس ی راق هريل

 فالتا هدنح رات ۷۳۱ دو ك ردجا ره ز «هلغلوا

E ۱ سفن 

 قودلاوب
 هدتسفرمش ب وئح هزیم ولک ۸۰ كمادزتسمآ بولوا

 .ردعقا و هدنسرف الت لع كن زر )1) لا (لوماد) و

 e هدن رزوا یرالودح د دعتد «بولوا ره ر لزوک

 ب واغم ه لود

(¢Du-Leا-Bois)تنایار هدکشخ  

 تر ی رم كاا لا

 رج تاسف قوح رپ «یسهیننا لزوک «یسربوک

 ۲ ۵ ۰ ۰ ۰ و فراح تالشدا «یرهش راق د دعم 2

 :ردراو لاا

 | ولو
N و 

 ۔ارعش مظاعا كن هسذا رف ( ۵1۱6۵۷ )

 هدسراب هد ٩ بول وا ندنس

 هدابز كأ

 ندلیبق وت ءبودا ترهش بس هدشاطلو تایوعه

 ند رابععا ESE ماطر قلح هل راعشا نال وا

 نیسار « ییروق نالوا یرارصاعم كرهریط زاو

 - ریدنارق تّیغر هنس هيدا ران كنارعش یک ریل ومو

Uید اما هو  
 نوالارق .یدا مدار رسض عو هاوخ ربخ یاد

 «شلوایسیو هعقو ؛بونازق ینهج و كنیپ ول یجثدرد
 . یدیشفل وا لوبق هنفلاصعا یسایهداقآ هسنارفو سد

 هرز واءالاوم هل یصع یایدا او هل یعاش حوا نانل وا

 یهد ( ووا ) هلکرت ییارس هد رع رخاوا

 ۰ یدیذمکح هنس هیفرص

 ۰ ردشماای

 تحاص سس , ردد و دعم نور كانادا زسنارف

 یربهک یدارا ویردارب کیافورعم هما ون هن كن هج ر

 راعشا اط و9 «هج رب ات ضعب 0 دا مد ناو

 ضعب قلعتم ههیبهذم روما یسیعنکیا و۰ مطت ید

 فیش تست سا

 لحاس كناقىرف آ ( 302-7 ¡18 )
۱ 

 طرح ¢ بولوا یسقیش كا ترا عقاو هدنسس راق

 ۰ ون فک ۸ 4 اب یسیلاهاو هزبم واک ۰ یسهراد

 را ۱ ۵ ۰

 | هتساواوب

 رد راو قال وص د وج و قوما

 .ردشملو E دا

 بازو 0ا 5 ا لصوم | و

 هدلحم یی دا وا بصنم هب هلح د كلف-| ا



 ت و بل

 كنا و قوحر ندازع ریهاذم «بولوا هبصقرب عفاو

 . ردشٌل و یمأر طقسم

 ا 2 کم هلا هرونم ةنن دم ۱ ما

 یخ. كتر تولوا E ب

 ه-شد رق ا ( علص ) ثاث اک رف ترضح یسەنس

 .یدرلشغآتعحر «قرهروب رفس ردق هارو یشراق

 حرفم تیاف هدسراف (- بعش) ۲

 و رب رنک كنبرانایالغاچ و راجشاو ۱ ۰
 E هل امت ma بولوا مقوم رب

 لح . ردفورعم هلعسا و ید رېن ندنآ نایرح هدنس

 هةل ایه ك ی یابداو ارعش هدا هح یدن كرو دم

 دع ندرلعقوم نایاش هک د تذح هدن زو رب «بودیا

 . رد رلشعا

 |هنکابو
 . ردا یزاک درو ریس قرش بوح كن راراوح طب

 .ردظ ول یسشوا طلغ ندناشخدب

(Bopp)ىع ناسللا ۴  

 3 كأ 0 ندا لغو ها

Bubacène )۔ارغج عدق ناو (  

 یراک دتا هیمس ( هنایرمفا ) كنت ويف

 هس ۱ قاقتس تا

 هه لا نانو E تیارقا هد زلف توپ
 .ردناذ وب ندا داشا ین فرض یلهسیاقم كن هفلتحم

 ش وط هدنس هبصق (دشام)كنابن الآ هدنخ را ۱۲ ۱

 ء.اس ہدنیلرب تدم لوط

 یخد كنسایمداقآ ہہنارفو ءشعا یلللعم یناسل یرکسن

 .ردشخا ثافو هد ۱ ۸۲۱۷ و

 یسراف هلیعدق ناسل كدنه .یدیش وا لو, هنغلاصضعا

 WE ٹہہاشمو تیسانم e یرانا 18 اورواو

 كنهروک ذم 2

 رود را ل تک رم ند دلح ٤ 5 ‹ردیفرص ی هبس اقم

 بلا یروهشم دا «بوزاب باتک چاق ر

 .ردشفلوا ید هجر ههنسلا رکا «بولوا

B014 ( | ۳ ) هدنسیقرش لامش كدنه 

 تو راهش و هلو تو
 هر ءفاو ۳ رلک.:ا ی ونح ثنل ابح ۲ در ال ایه

 ندتبس لب یص كنهروک ذم و الا هه و و

 "یضارا خاطرپ دو دم لد هت اف رش «ب وا وآ فرا

 .و يجد اع فیس هطخ ( ماسا ) اب ونح لا لوه

 نارآ ندلاب ینا

 3۳ یسدطح ناب و

 را ۸۱ ۲۰ و

 .رددودحم هلی ریغص هطح (مکس)

eیلاش ضرع ۲۸ هلا  

E A CS OE ۰ 

 ندلاشو ۳٣۰ یلوط نالوا هع ندقرش «بولوا

 ك و ب ۱۳۹۹
 . .ردهمولیک ۱۲۰ تیابنو ۱۰۰ ید یطرع هبونج
 «بولوا هزنم ولیک علم 4۰ ۰۰۰ یسهی ,یطس ٌهحاسم

  OLS Nios:ارا و ۲
 هلغلوا ترابع ندنرلکنا كنسهللس هیالاهه

 یرهورذ هدنرلعافت را هزم ۷۵۰۰ بواوا

 روتسم هلراقو وروق یرلتهج كسکوب و يد
 كاب وروآ هدنرلتهج نالوا طسوتم یعافترا بول وا

 قول آ لا .ردراو 8 تاناب هاشم هریک

 یسیلاها

 قاغ الط

 . رد را

 و 0 یا اف یساوه كني
 هرجا اب . ردندعا وبا صو سم ملاقا ید یال

 ید درهویم «بولوا ج ریو هبرا «یادفب ییالوصحم
 هجا یبهیلها تاناویح .رولوا لصاح یعاونا

 تااویح «بول وا ترابع ندزوموطو ریغرصو تآ

 هدن دنع یبیل اها . ردلکد قوح ك ید یسهیشح و

 .ردراووویم لزوکو كوي عورب روالوا دع سدقم

 . وا نانلمهو سنعه هلرلیلتیت یمظعا مسق كنسيلاها
 -رلذرط یغاشآ نکلای .راردبوسنم هنقع لوغم بول

 هلند ادو یسالج .ردیلدنه یرلنالوا نک اس هدن

 عقاو هدنس هپ ع تهح یرارپش هیچ اپ . اردن دتم

 كراوص نايا ندنات وب .رد (هقانوب) هلا (نود وساسا)

 هردو «بولیکود هنغامربا (هرتویامهارب) یزثکا
 وا قاط رب روللوا رببعت « وړف » یی (راود) هيا

 "راریلکنا یقاط رب كرلنوب هک «رویدیا لیکسشت رادنب
 رادهح رب «بولوا لقتس ناتو .ردشمک هنا

 دا تن تلص وصح
a )Bolany-Bay(تاناب»  

 بودنج i « یوق ۵ ) یبوپ
 رد و رب هدندهطخ ( لاغ کی ییونح » هدنسیقرش

 (قوق) نادوبق رومشم هدنسیدالیم مرا ۱۷۷۰ هک
 ترک كناناب یکهدنفارطا «قرهنلوا تشك ندنف رط

 رب یوق وب .یدیسشفلوا همس هلو هلیتهج یتماسج و
 راریاکدا ندیا جارخا یرامرجم هراروا تقو یخ
 .یدیشغل وا ذاا لح دمو نايل رب ندنف رط

 زین 1 و وا رول دوو | یی
 هام سر رز ید
 هر زح هفروق «هدناحاس قلدوا را ۵0

 ۱۳ رد هاب لوک نالوا ییایمه .هدنتشد راق كنس

 كچ وک ربهدنس هتایامش زاغ وب رب یلقیالوط مقاو هدنس
 هدعدق نامز .ردراو یسلاها ۲۰۰۰ بول وا هبص



 .ارطا كنهبصق مویلا «بولوا رش رب هاکت راحت و
 یتفاطا كنءقوم .

 یسا ندیکی نوک رب

 و هلامز رورم ۳ دعاس هنسئازق یت رو

 هلغاوا هدقماراب دنسلروق رلنایلاط بو لوط ا

 بک یتااح قلقاطب ید یفارطا كلوكو شمالاق ایل _

 هلته رب ین - رو لوا مخو ك یساوه بودا ق

 و هد رط تدم وا, :هتسلوا و نحالیحآ نایلو لو

 یتراجت كنهفروق «بولآ یلاح ریش رب كوي هبصق -
 یسهبیصق وتشرب وب .ردزسهمش یکمداآلاقتنا هباروا

 هدنحش را ۱۷۹۷ «بولاق هدنلا كرلیلکیدنو تفو لیخ "

 -رط رلیلنامع هرکص هنس ۲و ‹طبض ندنفرط رزسنارف

 هنیولد یوک وتر وب = .رد شغل وا ف ندنف

 جاق رب رکید هلبا (هج رتسیب)و (هلوا) ننیا ندنسهووا
 ۲۰ یسهیعطس ةحاسم «بواوا لصاحندنعاقحا كناچ |

 هل زاف و ر لقيسال وط هل ریک د . رد ردق هزبم ولیک عام

 قوچ كي هدرانایلاط یک هدزاغوب وب «بودیا طالتخا
 قیلاب رومشو «رولیوط قیلا

 كنالو ك (0۱۲۵۳۵) ست

 و قاعس زوربس

 : راقیح س هطروع

 وا لوک كح وک رب هدنشب ع لامش هزنم ولیک ۸ 3

 لو دشت ندرلهرد ضع ندا ندن رلغاط لو «بول

 . رولک ود ۸ وصه رق یهایم هلصفو < ردبا ۱

 قیطلا ۳تن E تك هو

 اه عقاو هدنز امس یاس كنم ریکد =4

 | سفن «بولوا هطحخ كوب رب هدنلاش كرفروک نالوا

 هدنونج كنه والو هدنلامش كنهدنالنیف هللا ج وسا "

 كج وسا هل يمام لدهنح را ۹ هطح و . ردعقاو

 یسیقرمث مسق هدروکذم میراث «نکیا هدنسهرادا تش
 یاحلا هنغلدقود وی هداالنیف بوک هنطبض كن هيسور "

 یضو قرش یع نالا هدنلا كجو سا .ردش وا
 ی-هراد (دنالرون) بول وا مسقنم هتلایا یا هاب رسا

 دهدنلخاد

 | یزفروک هی هی و
 «بول وا ثرابع ندن_سرل امش

(Golfe de Botnie) 

 كنزيكد قیطلا :
 : 2لد ٩  ۷نزضنک

 .رولوا تست س جوسا لا هدب النیف ردق هلام

 OREO .ردهزنهولیک ۷۲ یئ معو ES لوط

۳ 

 ا كرکو جوسا درک «یک ینیدسنلو یریازج (هالآ)

 ث و ب ۱۳۹ توب

 یرهطآ كح وک قوح ر ید هدنس رف لحاوس هدنالنیف

 ود رار قوجرب ند-:هج ییا هزفروک و .ردراو
 ۳ هاب روی تعج ارم جد دنسهدام » قیطلا «| روک

 ند راههاآ : درب یصم کسا (Bouto) و و

 «یدیا بانک ندقلک ارقو دیک «ب وا وا 2

 هزکرب هد هرس .ید رول وا لع یسهدل وم هو كتعيبطو

 .یدرولیدا ارحا رایط رو وي همان كن ون

 نفعتم و نوغر وط كع وک

 .ید را رهناشیا هنکیدشا

 (سلر)

 تماقا هدنجا یرل وص

 (سار) هدالفس یصم س

 هدنناد كنهیص و «بولیر و | و ید هنس هبصق

 .یدراربد (سوتی و) تن اکوب هددلوک نالوا

 ندربیک طرح رح ریازح (01۱0۲)

 هدنسرق رش بونح كنس ریزج (بلس) لوو
 خد هربغص رازج یهدنفارطا «بولوا هطآ كوي رب

 ۳۰۳ لا ۳ ۳۰۲ رطآوت ر
 هجاتسم هلتغ وجم بول وآ مداتسوهزآ یونح ضم

 و) یرازک رم
 هبص3 تكحوک رب نالوا اتمه عقاو هدنسهرب زج (نوت

 كن رارادکح لود كناف «بولوا

 هراردنن دتم هلمالسا ند یرارادکح و یسیلاها

 و رحم ریهاشه كن هزیاکذا ۵۱ ۱ :

 هدنح را ۲۱

 را (نوسدوه) نادره ندنفرط یتاژ یجنرب لارق
 ماود هه رحم تاحایس ینیدل وا شهالشاب هدنل اش كن

 سناوسا سراق)و (سلاو یی) .هلغلوا رومأم هکعا

 «یتیرلدطآ (دلیفسنام) «یرارب ییدتا ا (تسن

 (قوربع) هللا (نوتیماوس) و ی هریزج 0 نون وب
 ردق هبلامش ضرع ۰۵ و ییرلن و رب

 یفیدنل و دیک رب ندنتهح یر لامش رب بس

 .ردهرتمولیک عبرم V۰} یس د يڪ دب

 ۰ ردن روه

 هد 6 تور ود هنس ر یتحایس و شدیم آ

 . ردشغ وایمشت یسهمانتحایس . ردشقع |تد وع د هزنلکنا

(Bute)یرفروک (دیلف) كن هرح وق_سا  

SS ۱لوط «بول وا یسهطارب عفا و  

 .ردیشک ۱ دونم بیم بام یسلاها و هزم واک ۸ یط یعو 4

۱ 
 «بردا لک تب واو ر هل رب هطا (قو رامع:ا) و

 NA 9 00 كعلتوخو . ردیسدیصق (یاستور) یکم

 و یسلاها

EEN 

 ید )) ینیدل وا درصد

 هدنس غ لحاس كاب و دبورص

 كح وکرب قوح یراعثا اتو اه

 , رد روک ذم هد ( نا دلبلا مع



 جو ب
 قاعس دلالت آ كنالو هود ۱ 0

 كحوکرب یزکم هیحات هدنساضقو ناجو

 ربو هدنلامش هریمولیک ۱۰ كنديلاطن ۲ «بولوا هبصق

 یسیلاها كنسهیحات .ردعقاو هدنبرق كلوک كحوک
VY eچ .رررسم ینا تولوا ردق  

 امسا و ید هدنساضقو قاعس هیقذال كشالو تورەب
 .ردعقاو هدنسهیلامش تهح كناضق «بولوا هیحا رب

 هدنساضق كرويس میان هنغاینسو تیالو رکپ رارد بس

 .ردنکمندهب رق ۱٩ بولوا هیحات ر هلعساوب ید

 بے كنغاجس رک هدتتبالو نوزبرط بس
 هطخ ر هلعماوب ید هدنفرش كکیاجو هدنتهح ییونح

 مسق كن رلاضق ىلوهرتو نوسرک «ودرا «بولوا

 . ردن رابع ندن رب ونح

 (Marco Botzaris) — وق رام
 ندا جاسا یلالقت سا كتاب وب هچ به ۱ O یراق

 هدنخ رات ۱۷۸۹ بول وا ندن رالعاف هسا كالالتح |

 دوانرآ زوال تتشع وط هدنس هیحا لوس كل غلد وا را

 ندن رلهدآكناشاب یل یلنلد هب «بول وا بوس هنتسندح

 رارب هلیساقفر ءهرکص ندنمادعا كيبلاراشم «نکیا
 زک اسع هد( یکن ولوسبم) هد ۱۸۲۳ .یدیشع | نایصع

 هلا یشک ۲4۰ بونلوا هرصاحم ندنفرط هیافع
 | نوک یستریا «هلغلوا حورحم هدنموعه نالوا عقاو
 .ردشعا تاقو

 سا NASE یاتچو
 هنب رلفرط رک | كناتس رام تقووا «بول وا یسنرپ این

 هدتنواعم یتراق هرلنالآ هبهیانع تلود نالوا كلام

 ر الال مطعا ردص نالو هددارغلب «ندنف دنل وب

 یر ۱۰۱6 هنیرزوا یساهناو طسوت كناشا«

 ندنفرط یرلتمضح لوا ناخ دجا ناطاس هدنس رعه

 های ردنوک جلف و جات حص رم ربو همان دص رب هر اکا

 بابو «جییوتنهدنودب ندنفرط اشا دم هیلاراشم كر

 وا بصن هنفللارق ناتسراجم «هرزوا قلوا عبا هبیلاع
 قردت وا وفع ندیکربو بدم هنتس نوا :یدیتشه

 ط ورشم یسر و یک رب و تاقود كي نوا یونس هدعب

 ییرهعلق (هن)و (اپل) هدهرص و یاقحو .یدا

 یواح ییماج كاتسزام پبودا ملست هنسیلاو راوشط

 ام وا در نس دک جد یرهبص ضعب نایلوا

 .دل وا ین رپ لدراو یار ناتسراج هل> و و یاقح و

 تافو هد ۱۰۱۷و «شم روس تھوک درس جوا یر

 .ردشخا

۱۳۸ 

 ) )B0K41اليم نرق یحدب نوا |

 .هطخ لوربت كنابزئسوآ (80126)
 EN هل وا هد راتک اوت (جیدآ)و و درس

 1 وا هیصق رب هدنن ونح هژمولک ۳ ثق وری «قر

 نو

 دو و كماو یسهینبا لزوک «یسلاها ٩۰۰۰ بول

 .رد راو یرهش ر اف تاج وسام

JS NON GL UNKBuch) ۱ 1 

 «ایلاتبا ءا املآ . ردشعا تافو هد ۱۸۵۳۲ و «ش وط

 هن راهطآ هیراتق هل راطقا ایوروا راسو ایوان دناقسا

 هد (دیل وتسا) ه3 ۱۷۷ ۶ بو وا

 رب زیاد هتسهیضرا لاوحا رب و كردن تحایس
 .ردشم ربدت|قرت یلیخ هض رالاعو ؛شم زای بانک چاق

 (aJ لا( ۲ دیش د وجات ام

 ۳ ی 8 ۱ 9

 هدنس د زلیم تا ۱:۷۰ الا یطبذ «بولوا

 هددس رد هد ۱۸۲۷٩ :بتوقوط هدنرهش طوبس لرصم
 بود ایاعلا تن رطسع رسنارفنکیا ك .ردشقب تافو

 بصن م١ هدنتکم هیقرش ةنسلا فلکعف هبه سنارف

 ` رشم زا یاتکتغلرب هب هج زسنارف ندی ع .یدیشل وا

 .هطخ ایصلاغ كنایزہس وآ (060010) ۱ اب
 هزنهولیک ۲۸ كنایووقارقو هدنس ] ,«

 ۸۰۰۰ «بولوا هبصق رب مقاو هدنسیقرش بونج
 .ردراو يدعم زوط عساوو یسل اها

 ہدنغللارڈ هسقاص ( 0۵۵۱2 )

 تو غ رو | وخ
 شموکو یسلاها ۵۵۰۰ «بولوا هبصق رب هدنسدب ىع

 . ردراو ییدعم

 هدنرفرط نیحو دنه ( ۵0/0۱۵ ) ۱ |

 كرلنالوا عبا هنر د (اد ون) نالوا یشتنم ۰

 لقع هح راد اقثعا تولوا مسا یرلکدرب و هلک لقع

 «روالوا قالطا ید هص اما ضع ییدشا لث كلک

 .ادو) ندا داحا ینید روکذم یسهجاشاب كرلنوب هک
 شاقب وام یی (نوھاک 2( هلرخآ ماو (دما واغ

 . رره> مات

 3 2۱ دف 2ا . 3000081) ین ومایک اشد وخ اب و
 Gaoulama, Chakya - اواغ 2

 نداسدع دالیم بولوا ندنساکح دنه (0۱

 هدن رام را ۵ ٤ ۲ دالیلالبقو «شعوط لواهنس ۲

 لغ وا كن رب اتو وام یسهطح رام .ردشعا تاق و

E)ثلک لقع یعب ك (اد و) ای وک «بولوا  

 هاوزنا «نکیا هدنشاب ۲٩ .شعا یبشت یج درد |



 اکاش) «هلدلیوق هنورد کریو سفن یر «بولوت
 امهارب .یدیشقل وا هیعسآ « ایک اش یو زنم » ین (قو
 رب یی ««دزوا تا را ۳
 تبهذن سن هدنتهح رشک ادتبا «قرد راقیح بهذم

 بوقیچ هنہرزوا كجافآ ر تیاهنو ؛شمالشاب هکشا "
 «هرکص ندقدلاق هد ینارفتسا یآ نک ییا .داروآ
 یسهذمالت یممارمو ناکرا كنیهذم .ردشعا تافو |

 یروک هناسح كل رللنیح .ردشفل وا طبض ندنفرط "

 اضتقاقاوا شتا روهظ لوا یصع ۱۱ نداسیع دالیم |

 ینورعم هلرعسا (شاقن ییام) هدهیمالسا بثک .ردیآ

 دیس هدنه دل وا ینیع كنهجر بحاص یکح نالوا

 یرادقم درلنالوا ندتم هلند و «بولوا ند نالوا

 حالصا كليد ابهارب نیدوب .رویلوا خلاب هنویلم ۰ ِِ
 شمش نعت ليما زوده «بولوا دلوتم ندا

 هکلپو هدنتهح لام كناتسدنه هدنامز رب یکسا كب

 دارفا ندیا بکرت یتیعجنتو ؛شعا روه هدر
 لوبق یاسقنا هفونص قرهلوا هدنقوفام كن رب و و

 «ندنکیدتیا لوبق یاواسم هدننب رلناسنا كرهبعا

 فیت خد هرابنجا ؛بویلوا صوصع هلا
 ددالیم بودا راسا قوا كے دن 8

 لوبق ینیدوب یخد رالوغم هرکص ندربکنچ .یدیشاوا
 تزط را ام ناد و هدب ر ویظ یادتا . رد ربشعا

 هلرلمبات كنو «قرهلدارعوا هنابیقعت لتدش كب ندنف "

 رله رام لناق ك دداا یرلعبا یعدق ند دنه

 ادوب هدننرق ید كدالیم «هرک ص ندقدلو عوقو _

 یجدرد نوا .هدهسراشلاچ هبلغ رلنالوا عبا هند
 راشلواروبجم هکا كرت ییاتسدنه رلنو هدیدالیم نرق

 هند وب هدناتسدنه هدن وک ینوک و هلله دوو .رد

 ناتبسلوفم تی :بواوا هدتیلقا كب رلنالوا عبا

 کج نيد وب هدنرلفرط ۍیچدنهو اینوپاج «نیج
 ر یلایحو ییاف ییاید و یساسا كشد اد و . ردهدکه

 هدنح اک اد یافت یاو بودا ضرف یک و

 لفع یتعب ها ادوب ستو هبقیقحو قاب ۸6 ج
 هغ رداقتعا .ردن رابع ندکعا بذج هئدحو هلآ لک

 هل | لات لاعاو هلتضابر ید لوا ند هل وا نالا

 هلا ادو «بودنا لاصیا هقابو قدقح اع وا ینحور

۱۳۹۹ 

 م هدادز دا هدن ز وب 2 یید اد و Se . ردة وب

 | او ؛شخا لود ةیس ةي سا و تالاع نيج ك6 او 1

 ٍ لصاو لدو تراز ايب واج هوس ه رب رج ےک هروڌ

 د و تب

 NE یه و رای هجا لا تا
 هندو نالوا هداس هلو یساسا .ر ررب و ییعسا (اد و)

 هوالع هبیحع مسارمو هغ تادابع قوجرب ارخوم
 یاذا یلئدش یرلبهار نانلوا ربعت (زنو) «یرهنلوا

 هدتعس یرایاخور سد وب دا ۱۵

 ۔وبو ؛راررب و ینم ا (امال یالاد) اکو .بودا تماقأ

 كب یرادعم وصو هیواز .رارقاب هل رظن ییکو كناد
 « راشا هلنعاجح یر (زو) « بووا قوح
 یرلباتکس دقم ییا كرلن وب .رارعا لهات یسرژثک او

 .رارید (روجمد) هنیرکیدو (رویتک ) هنیرب .بولوا
 .رد-بکرم نددلج ۲6۰ ینیفلیاو ۱:۸ یزیگر
 یتی را ضعب درلباتک وب (ینون رو) ندن ویقرش رمهاشم

 .ردشعا هجرت هب هج سنا رف

 تعحارم هنسهدام « قاد ون رپ » ]

 ۱ . هر ویب | تادو

 .زو هلا = هديل طط 1 ۰ 2
 طرح ور 2 یزوا قادو

 «بولوا هطح كح وک رب عقاو هدنق رط يدا كشر

 عب و هرغ اس داغزو كالو هرشآ یس م مش

 قرقوحو مات تار داغ

 تند الو ساوپس یسیف رش مسق و یساضف (یلروغنس)

 او و لا اد یساضف هل ز عبا هنغاهس داق وت

 ءار وام هدناتاوایرهن رف ناطاس قادوب
 نالوا یساب كنتلود ناکیزوا ندا روهظ هد رہنا

 نت كناخ كبيش

Bodrog ) .مت ع )  Eگو تر ىز  
FE رد 

 عودو )و ندنیلمز «بول وا € 2

 بصنع هنب رېن (سین) هد(یاقول) «هل رو مند (روتس رک

 9 نداق ون یس هبصف روتس رک ع ورد و a .رولوا |

 یسلاها ٤٠٥۰۰ «بولوا هد هفاسم كلهرمه ولک

 .ردراو ییارمش رورشءو
 .اتسا هدنسب غ لحاس كنيل وطا ۲

 هیش کهدنسیشراق یسهریزج یوگن
 ۱ مدددو

 رب هدا كیوق رب مقاو هدنسیونج لحاس كەر زج | 9 وب ج
 هنخاصس اشتنم كتتالو نیدآ بواوا هلکسا و هبصق

 ؛بوا وا هدعذوء ر لوک رد نم كياص عبا

 -رط یرلدیلاوش سودر «ینایل مالغاص نکل كحوک |

 او

 رب کا تب .ردراو یسلاها ۱۱ ۰۰۰ رووا
۱ 

 وا هک «رد (هسان راقیلاه) یمدق مسا «بولوا رهش



 د و ب

 .ردشفلوب یتطو ك (تودوره) رورشم نیخرولا

 -رفح زونه بول و هقیثع رب ۲ قوح ك هدنفآ رطا

 یساضق موردو س .ردشمافل وا ارحا تای رحم و تاب

 یسلها ردفا ۳۰۰۰۰ تولوا عماج ید رق ۹

 .رد راو

 بسک هد ب:نو ۳ ول

 ما هات ها رق نخارس اوت
 . رد راو قیلأت رمتعم جاق ر هدرو دم نف «بو-]وا

SVEهدس راب هد ۱۸۱۰ «بوغوط هداید راقب  

 .ردشا تاذ و

wesناتھ كن اب زبس وا  
 0 ِِِِ ۱ سلاودو

 یزکمتلایا هدن رانکیرپ(وادلوم) و هد ونج هرب ولک

 ادعا بثکم «یسلاها ۲۱۰۰۰ بولوا شر

 ( روبات ) لایا ا یناکم راسو ی

 بولواعقاو هدنس را ایرنس وآ سفن هل رلتلایا (نیخارپ) و

 ۲ ۰ ۰ هو ۱۲ رو ۱ و

 یرلن دعم یخ و یرلوک ددعتم «یرلنامروا «یسیلاها

 ا
 مکح هدەينيطنطسق (320001010) | هر
 هدنحا یر را دیکح كي رف نروس ۱ 9

 نودوب یحزوفط یسیجرب ؛بولک یشک ییا هلعماوب
 هدنسب د الړم رات ۱۰۰ «نکیا ینوق هردن الث هلیمات

 كلب هح هینیطنطسف كرهدا قاحلا هبیلص لها

 1 سل ار درد لقوا كفا
 هشرزوا یافو كلوب یرکص دنس یکیا یددسا

 راهور .یدیشعا سولج هع قلروطارب«ا یسیدنک
 در راغلب رلن و :هلعفلو هده ريق تالماعم هدنقح

 باص «ندن رلک دشا تلخ ۵ (قیاو) یراد_گح

 هد۱ ۲۰ نکیا لوغشم هلیسهرصاحم كندنردا هجرت

 شا سساو بول یتسدنک .هتنوط هيلا یوم

 . ردشم رب دل وا دا رینکشساو

 كنرف نروس تدوکح هد هینیطنطسق سکا بس
 ۱۳۲۱ ند۱ ۲۲۸ «بولوا یربخآ تن رار وطاریعا

 سواح هی نکیا هدنساب ۱۱ .ردشعا مک كد دن ران

 را راغلب ندنف دا وا فصتم هلکلکش 5 ؛ب ودا

 [ ۵ (ساقود) یرادنکح قی زا هلا (ناسآ ) یرادمح

 نوح اهناعا بلاط هللاعند بویمهدنآ هل اقم هني لدصاحم

 هینرطنطسق هد ۱۲٣۱١ تیامو ؛شعاتحایس هان ور وا

۱۳۷۰ 

 1 هج ر بحاص «فلغ وا ظطرص ندنفرط (غ ول ویلا" لاعم) 1

 . ردشا تافو هداروا هد ۱۲۷۳ (بوحاق هبایلاتبا
 تموکح هدسدق (ظ20001120) ) .؟

 نا ها ترا دم
 ۲ ردشلک یشک سب همدا و

 «بولوا لقوا كاتسوا یتنوف هیولو یسیح ر

 یدنک «فلقاصلا هبیلص لها هدنس دالیم را ۱ ۹

 كا ی ورفدوغ) ی ردار . یدیشق اط.ط یهثروا هنباسح

 ت ا مرا ۱۱۰۰ هدننافو
 هد هل ر كرهدیا رەب راج قوحرب یش راق همالسا لها

 «سابارط «بواک بلاغ هدهفاي هددسا شلوا بولغم

 هنس ۱۸ .یدیشعا طبض ید ییادیصو تورب

 و وک

 ادتبا «بولوا یسهداز كنيج رب ییچکیا 1:

 هدنغللارق سدق هدعیو هدنکلسنرپ هفروا هنسیدنک

 هک اطناو ؛شقعا سولح هد۱۱۱۸ «یرهلوا فلخ

 لئا هرلتیبلاف ضعب یشراق همالسا لها هدنتهح

 هنس جاق رب «بولوا ریساو بولفم «هرکص ندقدلوا

 -وا صالعسا ندنفرط (نیلسو) یسنر ءهفر وا هرکص

 «ندشم روس تموکح كدهنح را ۱۱۳۱ .یدیشغ

 كد هنح را ۱۱۱۰۲ ند ۱۱ یسیهچوا س

 رارپقوچرب راسو هفروا هدننامز .بوروس تموکح
 رپ نداووروآ «هلغوا دادرئسا ندنفرط مالسا لها

 وب .یدیشقا بلط ینسارجا یرفس بیلص لها یی
 هدنندایق تص كدارنوق خوا لا نول یصدب رفس
 تحاص . ردشم همهرب و یت «هد هسا شل وا ارحا

 .یدیشعا طبض ییالقسع هد ۱۱۵۳ هجرپ

 (یرومآ ) نالوا ناخ كنسيهچوا یس درد بس

 شما سول هد ۱۱۷ «بولوا نلخو ىلغوا كن
 ییونا نیدلاحالص «پولوا لهاانو هسخ دهسا
 ادشا قموکح «ندنفدلوا بولغم هلتاعفد ندنف رط

 قن و سابارط هدم و ۰ (یوک ) ندنسایلماف ناینیسول

 دددنخ را ۱۱۸۹ .یدیشعا درت ه(دنوعار) یضجوا

 یاهو تنموعخ

 ریغص «بولوا ینکی كنسیحد رد یسیعشب -
 بص NOE رط الت مه دات ۳۹ رز وا نسلا

 ندقدلوا رادبکح سا یآ ۷
 ا ا نالا حالم سدف

 یا هده سد أ شع وا

 و «شقا تاذ و ه رکص

 . ردشفل وا خش ندنف



 ر 9 با 9 0

Eنالوا یزکرم كناتسراج (8ا)  
 تلر 2 ۳ 7 هردو 5 2

a TARتر دب وط كن رهش (هتسشپ هد و)  

 هزمولیک ۲ ۰ ۵ کكندناب و بول وا یم نانو هه

 او ؛ردعقاو هدنسس راق كنەتشوو هدنسقرش بونح 3

 نددلحم كوي 4 .رونل وا طالتحا هلا یربوک رب هدرا 3

 هد (هدو) یرباود تتفاو تک راج «بولوا کاو

 تٹاکم د دعتم < یس هبا وط یتاماکعسا «یک ینیدلوا 3

 كا «یسهباخ دص ر < یس هب ربخ تاسس وم راسو -

 یامث رویشو یزهجلباق ؛یزدقیرباف هراسو ریقایو
 ؛ردب راف نمک ۰ یسبل اها .ردراوید "

 ناطاس ینوناق ,بولوایتتیاب 4 راراجم ندیکسا رهشوب
 تلود فرطهدنسب رده خیرا ٩۳۷ هدننامز ناخ ناياس :

 ۱5۰ دهن رات ۱۶۹۸ «قرەنلوا متف ندهیلع

 هدینامع جرات . ردشقوب دودعم ندهیامع كلام هنس

 ناتسرام ؛بولوا فورعم هل راما (نود)و (نیدوب)
 5 .یدیا یزکرم كنسی رغ مسق كنیناف

 هدننامزهناقع هرادا .یدبا یرپش راوشط هد یک

 «بواوا یدجاسمو عماوجو یسهیمالسا لاها یلیخ "
 ءرددوسحوم مویلا یر كناذ ر هدا € و

 ترایز ندنفرط یناشیورد هیشاتکب تشرط یرنک او |

 . رد (0182 نفوا) یمسا دربش هجنالآ .ردهدقفلوا _
 ندننیمهع ربهاشم كلاي الآ (8016) هد

 هدغروبماه هدنګ را ۷ بول وا

 دخدصر نیل رب . ردشعا تافو هد ۱۸۲و «شغوط 3

 یقلعتم هم ‹ شا هرادا ییا هنس ۵ ۰ یس هب ٩

 تنسفرش

 را هتبا و رل« راس ددعتم و «شم زاب راباغک رااعم قوحر 1

 هکدتنا دعای ندشنوک كیارایس لر :ردشلنا فک ٩

 3 «هغل وا ید> وم لر وت سد نالوا هدنقح یدیازت 44

 .ردشفلوا همس ليما كنس ددنک روق

 كلام كناتسراج (نودن دوخای) و

 وب) هدنامز ینیدنل و و لاو های " 4

 و اک » هدو »] . ر درسا نلیرب و هلن رهش (هد ۱

 ] .ه روی تعج

E 0۳ : 7 > ۱ رود اصد 15 رنرغایحس د تا ال  

 ۱ ۵ تنهدکین «بولوا هبصق رب یزک یم

 هدن رانک یربن (وص هطزق)و هدنسی ونج برع هرتهولک

 ٩۰۰۰ :بولواقوچ یس چاو غابو وص .ردعقاو _
 ددشر رب و یسهبرتو هسردم و ماج جاق ر «یسیلاها

 د و ب ۱۳۷
 ۱ رار هل را هیح ات راصح اس و یعودنا «نیدلا

 راو یسیل اها ۱ اب رقن بول وا عماج یه رق

 ا فرش عداج ۳۰ هداضص نورد .رد

 هرب اسو دسردم ۰ «یتکم نایص ۲ دی دشر ۱

 ندهد و و

 NAY بول وا یربق الس ن 2

 هلا راشم هفیلخ TN 9 «شع وط هدنسد ره خر

 لوبعم ندهمریص هنسهطوا فافز «قرەلوا جوزب

 هلو راس اهدو شقشود ریصح رب نزم هلرل ياو
 ب 2 ۹ ۳

 شم روئوک زاهح ر ل ترابع لد ریس تم قد

 دغلابم هدنش رعت كوب ارعش «بولوا یوم ییدلوا

 تربش هلیما ییاروب شرف روح او دم . رد رلشعا

 هللا هفیلخ نومأم هنس ۸ هجرت ةبحاص .ردشاو

 تقو لیخ ید هرکص ندنافو كبلاراشم و «شماشاب

 تاقو هدنشا ۰ هدا را ۲۷۱ «بولوا ۳

 تموکح هدرصم س .ردهشدخ یمسا لصا .ردشما

 .هحوز ید كم وراخ شیلا وبا ندنول وط یب دروس

 هیلا راشم «بوا وا (نارو) کما كنسلك وشذا ندر

 كنو یارس نالوا رومشم هلكغد ( بهذلا تس (

 . یدیشهر دشا انب نوح ا

 ورس ندنایاساس كولم و ها

 ارب «بولوا یریذ كزيورپ ۱ 0
 مرکضص ندریشدرآ یسدازردارب یا هبوربش یرد
 قلهاش یآ تردو هنس ر «هلا سولح هنت ناربا

 .ردفداصم هئداعس نامز یتموکح تدم . ردشعا

 تن وعرلق) هددسنا رو (100۲۲۵۱۱۵)

 | هوبدو
 ندعم نالوا یواح قیینسرآ بول وا ی و دنا

 -ش بونج هزنمولیک ۵۰ د(دنارف

 . ردرورش» هلییوص

)Bourbon( | ۰هداد وروآ هلعسا و  

O REتو ف تبلت 3 8 جاق 7 ۰ ۰ ها  

 اسو ۱ نو رو) عفا و ه دیس هطد (هب وب روب) ی رلاصا

 دوخاب (ر 1 ۱ نالوا یسیکبهرد كنسهبصق (تلویم |

 9 نالا رام ل تا دناح 9 ار لی EE ند (رامدا )

 جرات ۱۲۱۱ ۸ «بولوا سلیم ند ردارپ كح وک

 و دزوسا ت وهام) هددسا شل وا ص رقنه هدنس دالرم

 جوز ندنفرط یر هدنمسا (یوک ) «بولاق رق رب

 ادا نو رون دال وا ندیا دل و ندو «دلعفل وا ۱ عاجش نالوا یناقحلم یساضق Lb .ردراو ین



 ر و ب

 ۔الیم عراآ ۱۲۷۲ .روینلوا دع یسهلالس یجکیا
 اےک راک نالوا یتا راو تكنالس یعنکیا وب ءدیسد
 یجچ وا رب تربور لغوا كني وک تنس ندا جوز

 تموکح هدهسنارف .ردشعا سیسأت یسهلالس نوب روب

 .ردیوسنم هبهلالس یجچواوب ییاداخ نوبروب نروس
 راح یناونع (5116 6 8.) یب نورو ادا رات وب
 هد ۱۳۲۷ تول کر یلغوا اسر ور روک دم نکیا

 (قاژ)و (ربب) كن وب . ردشلآ یتنا ونع (یسهق وددو ر و)

 هرکص ندنسدنک ندتدلوا لغوا ییا هلرلعسا

 یجنرب .ردشلوا مدقنم هبهبعش یکیا ینادناخ نوب روب
 ماود هنس ۱ كد هنح را ۱۵۲۷ ند۱۴۳۱۱ هیعش

 NNE یسککیا OLE هقود ید «بودیا

 یسیجندپ كرلتنوق نلک ندهلالسوب «یر هیالشاب ندننعر
 هدنطساوا یدالیم نرق یتا نوا (نآوطن ۲) نالوا

 «بول وا یلارق (هراوان) هلکعا ج وزن ی(تربلاد ءاژ)
 «شاوا لئا هنغللارق هسنارف یربه لغوا كنو

 نروس تموطح هدهم را و وا «ایناپسا «دسنا رو و

 .ردشغلوب یسالعا دج كنب رلنادناخ نویرو

 -ف آ یسک رپ كرانوب تس. .یرانو رو هسنارف
 جرات ندنل سن كوب «بولوا یرمه یحدرد نایبلا

 : ردشک رادکح۸ ریز هور نالوا رکذ یرلسولج
 ۱9۸۹ یدرتد یگدرد

 NS ییول یجب چ وا نوا
 ۱:۳ نوا یعندرد نوا

 ۷5 یول یجنش+؛ نوا
 ۱۷۹۲ لا ۶ یول یعنتل آ نوا
 NIG CS AVIT فول یعندب نوا

 ۱۸۱ یول جر کس نوا
 VAZE SATS لراش یعننوا

 لات دوش تكنهسنارف یوا ىج آنوا ند رلن و

 یول ید نوا لیعغوا «بوالوا طاقسا ندنف رط

 ۔ادع رالارق قرەلوا یرابتعا و دا یتیدا را سو.

 ندن ويلو كل ویو ندت روهج ندشفتفا لاخ دا هند

 هسنا رف بول یحزکس نوا هلیطسوت كناوروآ «هرکص

 هفتم .ترابان a هتس ریو ۸ شه واسراحا ها
 شقادادرسآ ی هسنارف «بودا تدوع هلرا رف ندنس

 یحزکس نوا حلوا قنو ذخا هتس وا هنن هدهسیا
 هدنحش را ۱۸۳۲۰ .یدیضشعا دادتما ینالارق كن ول

 ا نال روا قالارف دن رزوا لالخحا ندا روهظ

 اخ نویروو ؛ش٤! سولج بیلف ییول « بو هنن

۱۳۷۲ 

 نوا نالوا یسیعنکیا نادا نورو

 نالوا کویب «بو-لوا یلغوا یکیا ثنیبول ی وا
 نالوا یکحوکو :شملوا یدهعیلو یوا یحد رد نوا

 - رول نابل روا بول وا نییعت یعهقود نایل روا تیلف

 یول) ندنادناخ وب هک «ردشلوا یدج كننادناخ نوب
 بول وا یلارق هسنارف هدنح را ۰ (تبیلف

 . ردشم روس مکح كدەن ران ۱:۸

 درد وا E ا یاداخ نورو

 «بواوا بیلف یسه-قود وونآ نالوا یوروت كنيب وا
NTNسالجا ها ااا هلیما بیلف یعشب  

 را هلرارادکح بوسنم هنادناخ وب .ردشفلوا

 : ردي آ هجورپ یرلسولج

 ۱ بیلف یجنش+
 ۱۷:۹ دنانیدرف یعنتلآ
 ۱۷۰۹ لراش یعنچ وا

 VASA E VAY لراش یحتدرد
 ۱۸۷۱۳ دناشدرف یعند

 ۱۸۷۰ dl ۳ هلبازیا ییینکیا
 ۱۸۷۰ سنوفلآ یعنکیا نوا
 ۹۸۸۰ ۰ سنوفلآ یعنچوا نوا

 طی ییایاپسا ترا وب لوی هدنحش را ۸

 هنغللارق ایاپسسا یترادانو فزوژ یردارب .هلکغا

 نو رو تما وک هنب هد۱۸۱۳ «هدهسا شا بصن

 لالتخا هدایاسا هد۱۸۷۰ و شا تدوع هننادناخ

 ر «قردنلوا درطو طاقسا هلازا بودا روهظ

 اخ اوواس یخد قتل هرآ ربو «لکشت تیروهج قلءهرآ
 هده سیا شا قللارق الا سنرپ بوس هتنادن

 سنونفلآ یضکیا نوا لغوا كندلبازبا .د ۰
 نادناخ و مولاو شل وا توعد دنس كناناپسا

 . ردشفل وب هدکمزوس مکح

 یسیجضرب كن هبعش وب س .یرلن وروب نینیلهس
 وا لراش یحد لغوا كيبلف یجنشب یلارق ایناپسا

 ؛شقا سولح هسح لوا هد ۱۷۳۸ تول

 هنغللارق ایاپسا هنرزوا ینافو كنب ردارب هد۱ ۷۰۹ و

 بصذ هنغالارق نتیلعس یدناندرف ىللغوا «هلکمک

 ۰  0 اس هجورپ ردادم> ندیا بیکرت ییهعش و .یدیشقا

 رد رب ز

 ۱۷۳۸ لراش یجندب

 ۱۷۰۹ دناشیدرف یبجنرب
 ۱۸۰ وسنارف یجب



 ر و ب 8
 ۱۸۳۰ دنابورف یجتکیا 3

 ۱۸۰۹ [وسنارق یعنکیا

3 

 ۰ ردشفل 4

 ای اپسا هنن یسګ رب كران وب س .یرلتوبروب همرا
 ۱۷٤۸ «بولوا بیلف ندن رالغوا كپيلف یجنشب یلارق

1 

 تیک زن هبعش وب .یدیشفلوا بصن هنغلهقود همراب هد

 بیلف نود
 دناسدرق

۱۷:۸ 

۱۷۰ 

۱۸۰ 

 ۱۸۱۰ وا ۳

۱۸:۹ 

 ۱۸۰ لا ۶

 (لارق) يول یجب رب

 یول یبنکیا
 لراش یعنچوا

 تربور یجترپ

 ید هیدبعش و یداحشا كنالاتبا هدروکذم را

 هردشم رب و ماتخ 1

(Ile Bourbon) Iماتو اتو  
 یسهطآ داوا هلزکید ۱ یسهطا نو.دو

(Ile de la Béunion) ۰قرش كند هعطق اش رفآ  

 «بواوا ندن راهطآ عقاو هدیدنه طی رحو هدنتهج ۱
 ہ دنس ع بوذنح هزنم ولیک Niga ا (سیروم) 1

۱ 
 : ردریز هجورب صاخشا ندیا ح

۱ 

 ح
۱ 
۱ 

 ح

 رش بونح هرەموليک ٥٦۰ كنسهربزح راقسغادمو

ETنفره ۷ ۳  
 هرآ قرش لوط ۵۳۳۶ با۵۲ ۱ و و
 وا هدنرلهدار ۲۰۰۰۰۰ یسلاها .ردعقاو هدنس |

 .ردن رابع ندنرارجاهم اوروآ یسدس رب زکلای بول

 (سیند تنس) یزکرم «بولوا ندنناکلقسم هسنارف "
 ارا .ردمقم لاا ییا ا

 «قرەلوا هدنسیق "

1 
۱ 

 ورع) هدنتهج لامش «بولوا ندهیاکرب یضارا یسیط ]

 (نوتب) ید هدنتهج بونجو شع وس هلیعما (نروم
 یعارب وط .ردراو ناکرب رب ناشفا شن مویلا د)یسا ۰

 عساو بول وا لطعم یرلذ رط تک «هددسا تنه ١

 دەس قاعص كن یساوه .ردراو ید یرلاعرم 3

 ینابرخ یتیلک هدهطا ایرٹکا راروب .ردمالغاص "
 هدهسیا قوج یرارم .ردقو ینایل .رولوا بحوم
 ام «ه وهق کش ینالوصح . رده كاج لیس یسهلج

 .راد «لیفنارق «نوئوت ءامرخ «وناقاق یصم «هقوب
 ۰ ردل ویقم كب یسه وهد : بول واترابع نزد را نج

 .رط (هن راقسام) یلریکنروپ هدنخ رات ۵ هطآ وب
 . یدیش وا هی هلیعسا كن و ءقردنل وا فشک ندنف 1

۱۳۷۳ 

 وا جارحا ندیلوبات هد ۱۸۲۱۰ یربخا كرلن و

 ر و ب

NES(نو رو) بوک هنیلا ك هسنا رف هدنح رات  

 هطآ داح۱» یمسا هدننامز تیروهجو ؛شغلوا هیمس
 .ردشفل وا لیوح هنسا « یس

)Bourbon 12 15( 1دطخ دسنا رف . 
 ر اغ :بولوا ندا

 قلب وغرو) افرش ::(دشرامو اه ورا اوج
 نامه .ردطاحمو دودح هل راه طخ (یرب) ید ۳۷

 (نلوم) یزکرم
 ندنتلابا (دیلآ) یا مش هدود دح نایسقن . ردب رهش

 بول وا عقاو هدنسهب روا كت هسنارُف

 بولوا روش ال کج كن راو ص ندعم .ردن رابع

 هطح و .زدهدلح اد كنو ید وص (یشو)

 بول وا هدنسهرادا تع كننادناخ (نوروب) ندیکسا
 .ردشف وا قالا ههسنارف هد را 5

Burton-Upon- 

Trent ا | تنر نوپوا نورو 
 (دروفاتما) كنءرملکنا .«نوتروب یک هدنرزوا تنرب »
 هزمولک ۲۵ كدروفاتسا «بولوا رېش رب هدنتلایا

OES ONE E 
 «یسرړوک رب لزوک هدنرزوا كربن روک ذم «یبیلاها
 هراسوكيلىا «هقیاشو یراهناخریهد «یس هرب روپشم

 . رد راو یر هش راف |

 (Borgia, Borja هحر دوخا

 1 هدنتلایا TT ۱ اجرو
 وا هبصق رب هدنسیب ص لامش هزنمولک ٨۸ كنەسوغ

 (ایجرو) رومش .ردراو یسیلاها ٩۰۰۰ پول
 . ردرسلصا نطو كنسایلماق

 فتآ كناباپسا لصانع (ظ0۲812)
 نایبلا ۱ و

 نوسنم اکو هک «یدیا هان اع رب شلوا نک اس هدامور

 ضعب شا رابتشا بسک هدقلاتف یرثک | هلا اب ییا
 ابرو شو , 2راتالوا ناب . ردضط رهافق
 نکی كنو یسیینکیاو «تسکیلاق یجنچوا «بولوا
 یعتلآ «بولوا ایجروب ونوس قیردور نالوا

ESNو « تسکیلاق »] .راردف ورعم هلل رلمسا « 

 [ .هلرویپ تعجارم هنبرلهدام « ردناسکل

 یرارومشء كا كصاختا رکیډ بوسن» بن اع 9
 : ردرلنوش

 ردناسکل ۲ یجتلآ ((0۵501 8.) ایج روب یصیف

 هدنمسا (هزوناو) كنايحروب قیردور نالوا ایاب هلږما



 ر و تب

 یردب «بولوا یعورشم ربغ دلو دلوتم ندنداق رب

 دن ۱۶۸۲ .ردشعارف <e تنایح یک

 ه دود «نکیا شاوا لاد راق نددفر

 تلر رل یصکیا نوا یلارق هسئارف «هلک واس هکلرکسع
 قیلطت ر ندنفرط یردب اکو كره ردنوک هنتاي

 ط یرد هدنحر

 بو وا رهطم هنهح و ندنکیدرونوک یسهماننصحر

 ندنف رط

 .یدیشعا جوزت ییربق زب 1 ۵ (ترىلاد نازژ) لار

 هراواتو ؛شهلوا بصن هنعل هەق ود (1ونیتنلا و)

 قفثم نالوا شا طرح یهیامور د وع هیایلاتا

 مست نقاط ریو لتق ییقاطرپ اکرشم زرد

 هددسا شوا كتهروک ذم ا ‹كرەدىأ

a 9 Eفیق و ند و رط ف ۴4 - «هلکعا  

 و ود دیبا كتلار اساسا

 الا هنلارق هراوات نالوا ی رد ناق «بو-) وب یو

 را رف هرکص تدم رو

 كرهدیا قیوشت هبه راحم یثراق هبایاپسا یون هلا
 اقم .ردش وا لت هدنخ راد ۱۰۷و هددب را و

 ندنایانج ییدتبا ارجا نوحا جیو رب یتسهیسایس دص
 هیج وز تاب سانم هل ا(ایج روب هسرقول) یسهریشمه هقشب
 نالوایسود كنى داق و هنیو «شغلوب هدهعورشم ربغ

 .ردشعا لتف ید

bb a. ( Lucrèce 8.) ایحرو هسرقول بس 

 ییسدق ود هب دیاغ یردارب كوي

 هح لا فن او یزیق ع ورشم ريف كنایجروب ردناسکل 1

 هللاجو نسح «بولوا یه رشه كنایج روب یصیق

 جت وا بقاعتم یی رر . رده رومشم هاب رلتلاذ رو تهافس و

 تابسانم هل ردار ییاو یردو :شمراو ههحوق

 كت وب (وغ وه روت و) . ردشف و هددعورشا هیحوز

 .ردشمزاب هدنن روص هعجاف رب لزوک ییلاح

 كنايحروب ردناسکلآ ها .ایحروب اوسنارف س

 «شمک هنسهرص یسارک كناياپسا ءبولوا ندنلسن

 ضد .یدیشلوا بصن هنننودخ (ورپ) هد ۱۲۱ ٤و

 .ردراو یراعشا

 ۳ هد <|
 كن رش ود رو هد تھ ۳ ر

 . رد دطح 1 لماشس یفارطاو راوح

 بغ ثنهسنا رف ( ۵۲0۵1۸15 )

 بر كنهسنارف ( 130۲061105 )

 كاا رز ندننالابا یی و: = رورو

 لحاس كنغام ربا ( هن و راغ) بول وا روش ر یکم

 هدنس ع بو:ح هزم ولیک ۰ كس راد و ه دنس امش

۱۳۷ 

 .ردعقاو

 «تاناب «یرابع نف هرم «قوفح «هیبط «یم
 صوص ء رز لیدو عاص دل رابتکم هراسو قیسوم

 ءیسدناخ دصر «یراهینف و هيلع تیعج ددعتم «ینکم

 ,یسربوک لزوک ییا ایل مالغاص «یسهاعتک
 دوس لزوک «یسهیبآ عنصم ریاسو ین ورا رب , لوس

 یبیانص .ردراو یرلهاکجرفن حرفم «یرلنادیمو قاق
  هبال وقح کش نواص «نونو «بواوا هدب ریا كب

 یرهشراف بارش ص وصلا لعو تارکسم هاش

 «بولوا روہشم یرلبارش كراراوج وا .ردقوچ كب
 هنف رط ره كنايدو «راردفورم» هلیعما (ود رو) یسهلج

 اشمآ «بولوا تالشیا ك یتراحت .رارونلوا جارا

 اج تابسانم لآ هدیه راطقا راسو ناتسدنه هلبا

 ايشا نالوا لاخدا ندهروکذم تالاعو «ندراو یمدبر

 وا بشر یا ا یر اور دراخدو
 ۱ ك رکن ور و . رد(هلاغید رو) ی < دق مسا «بول

 . ردشفل و طقس كريها a راسو

 ON) وه اس لا هات

 رو ۳ ۱ 2 2
 یمانمه قرلوا هدنسد ع لامش هزتهولیک ۱۰۰ ك

 ۳۷۰ ۳ و هدنیرف ی ون لحاس كاوک رب نالوا

 هدیفمشلوط ۳۷ ۶۲ ۲۲ ا اش ضرع

 ۱۳۰۰۰ ًایرقن بول واهبصقرب یزکم قاتس مقاو

 هند ر «یرادس ردمو دحاسم و عماوج ددعتم «یسیلاها

 رب ناقآ ندنجما «یتعاس كوي رب «یسیژراچ «ینکم
 اا او 2 0 ا ا زرا تاچ تبحوک
 ندرح یاذح هبصق .ردراو ی را هاب و عاب قوحكپ

 سسوم هدنرزوال رهن ددعتم هدنعافرا هرم ۰

 ابا را ی هو فلت یممرظنم فلا
 خاطر شلووا هنجا كنايق و هقیتع را آ ضعب هدنف

 ییوص لدعم جاق رب هدی را وح .ردراو رلهراغە ییاص

 زو راەجالآ لزوک كي هددبصق نورد .روینل و

 نالوا یسهلکسا ندفرط رب .رول وا لاعا نایتخهو

 ۵ و ا و لدفرط یدو هبهیلاطنآ
 نالوا ییانمه یا طق ورو . رد راو یعهس

 هاو هدنسهیقرش تهح بول وا یناضق را كياول

 هل راهیحات (نوسالغآ )و (رک) نالوا یرلعبات

 مالسا یسهلج ناه «بولوا عماج ییدرق ۱۸ ربارب
 ,ردراو یسیلاها ۳۰۰۰ ابرفت «هرزوا قاوا

 -.ایمدافآ «ینونفلا راد «یسیلاها ۰



 دعقدل وا بول وا هووا (یسق و قلغاط س ی

 .ردراداوصعو تو

 ندا کو نالو هب وقف .یعاهس
 ۱ رزرو

 قرش بونج «هلفلوا عقاو هدنسیلامش برض یاهتنم كتب |

 .ردطامو دودح هل رلقاعتس اشتنم كنتالو نیدآ هن

 (نشا) كنغاعس اشدنم یرلوص نلیرسق یی ونح بع 1

 ضد یراوص كنعسق یلاعش یرشو هت زر (ناعالط )و

 .رولوا بصنم ھ رک نالوا یاس 6

 هداول نورد .رولوا لصاح یعاونا راء ربسو ءو

E:محسن نایت و هداج” و ےک هلی وا 1 لهحالاو  

 یسهرق (نیجرج)و هدن راوج اول زکر م .رونلوا لاعاو
 یک ینیدنل و یرلن دعم زن اعنامو مورقو رەد هدن رق ۷

 ید زهچلباو یرلوص ندعم هدن رلفرط ضوپ كغاجس
 عو یش هلا رود روب سه ق هاعس .ردد وح وه 1

 ٤ بولوا بک م نداض جوا هل رلم»ا ج اغآ هرق

 اب رقت یسیلاها .ردع.اج ییهرق ۲۶۷ اجو یە ا
 ون هداول که «بولوا ترابء ندیشک ۰ ۰:9

 ۲۱ ۵ هداول نورد .ردلسم یسالج هقشب ندمورو

 قلوا ثاا ی <C و روکذ ی ۰ ءو بتکم

 . رد راو نادرک اش NINES هرز وا ۱

۴ 

1 

 د كنم ال E و

 ی 7 ی

 ندی رش لامش i . رد ردق EO یط عو

 لالهر هجوتم هلامش «بولوا یرعوط هبنرع بونج
 هدنحا بول وا یزوط ی وص . رویدنا زارا یلکش

 (نروک) هنحما .ردقو هيام تاناویح راسو قیلو

 یغایآ ؛بولوا بصنم یاچ كجوک حاقرب رکیدو ییاچ "
 . ردق و 1

 و

 دیح رو هحالآو (۵۳66۱۱۵) ۱
 ر كنديس- و ر, Burtseheid) ۱ 1 ۱( 2 ۱ دو 0

 . رک ناک ی ۱

 .رد راو یرهقیراف هخوح و هنکیاو

 الو تورا یرب كغامتس شب

 :كتتيلو راکدنوادخ الامش «دیج ًاقرش «هکت ندنفرط "

 ۱ یرا هججاجاف «یتیلاها ۰

۱۳۷۵ 

۱ 

 لامش هزتمولک ۷

4 
 رد راو یراوص ن ردعم یلدروث

 ر و ب

)Borsch0d((سبین) كناتسراجم  

 ندتنالیا عقاو هدنسهتوا یربن ۱ دو
 شل واس را وایا «نیلمز «هن رو ءروموغ «بوا وا

 . ردیشک ٩۵۰۰۰ یسیلاها . ردطاحم هاب رلتلارا شوهو

 یربم (ویاس) یسهبصق (لوق_سیم) یزکیم
 .ردتوح یرلندعم رقاب .ردا يس یتسیضارا

 .هیقرش تالاا كن هسنارف a غرو
 و یکم ٹنل وا (نا) ندنس

 هد ہد رش ب وئح هزاع ولیک 1۸ كسرا بول وا

 اه ۱۰۰۰ یر هدف یر یورو

 یس داخ هتسخ «ی . دن هتک «یسدادعا بتکم «یسل

 رکید هدهسنارف هلعساوب .ردراو یساسیلک رب عنصمو
 قیرفت «ندنفیدنلوب هیرق ویو هبصق كحوک جاق رب
 د a (B.-en-Bresse) نآ غ رو اکو نوعا
 رارد

 ۱ زاغرو

 فرودعروب

 .هدام « سوغرب »] ساغرو د وخاپ
 ۳ هارو تعحارم هنس

)Burgdor( ۱كن ه رحم وسا  

 كن (هنرب)و هدنتتروهج هنرب )
 یرب (نما) یقرهلوا هدنسیفرش

 وکویسیلاها ۵۰۸۰ ؛بولواهبصقرب عقاو هدنرزوا
 ناقیح هدنرراوج .

 (6۲۱۱۵0)د و ره هبصق و رد رگ رار

 .رزرد ید

 سا الت اباپسا 5

 ات ۳ 8 سوعرو

 ولک ۲۱۳ كد ردام E یک و ید کا فا
 «یروس «یسیل اھا ۱۰۱۰۰۰ .ردعقاو هدنل اش هرم

 «یزتسانم رب كوي «یساسیلک رب عنصم .یناماکخسا
 .ردراو یرهقیرباف هخوچو زب «هلنافو یتراحم یاب
 كنغللارق هلاتشق «بولوا ءاکتراح و كوي ىليخ هلیتف و
 داتناس) الامش یلایا سوغرو س .یدیا یتا كليا
 (دیل ودالا و) برع (ایروتو) و (ردن
 دودح هل رلتلایا (ایووغس) ید بوس ایست )و

 (ایروس) (فیش

 عم ۶ ۰۲ یسدیعطس هةحاسم ؛بولوا طاحمو

 .ردیشک ۳۶۸ 4 ۱۵و یسلاهاو هزعمولیک ۱

 قسمت هسنارف (0۱80806) هو
 ۳ «بوا وا هطحرب هدنتهح ۰ ۰

  1 êو ۰
 ( OEE EEE(دو ر و) اص «(هتن وقهشنا رذ)

 ندننهج قرش بونج .(هنوبل) ًابونج «(هنروسپ)و



 ر و ب

 مق هلیتقو . ردطاحم و دودح هل رل هطخ (آوواس) یخد

 ۔ابتم ےس «بودیا لیکشت ینغلهقود هیوغروب یمظعا

 یسیموس# زکرم .یدیا مسقنم هغلتن وة 4 ید یسیق

 رادلوصحمو تنم یبیضا را .یدا یربش (نوزرد)

 روش ییارش .ردقوح یرهویمو تابوبح «بول وا

 تایسق . ردفورعم هليا (هیوغرو ) بولوا

 راول عم نرو اش «هنو ءرود توق هظحوب هدهدیدح

 (هروی)و (دوا) بونلوا قت هن رلتلایا (نا)و
 . رددودعم ندهطخ وب یخد یرلاصق ضعب كنم رلتلایا
 ماوقا ندا الینسای هسنا رفهدنلئاوایدالیم نرف یشد

 نانلوا هیعس (نوینیکرو) دوخاب (دنوغوب) ندهیامرح

 كنه رج وساو هنادساسلا هلون مس كناياملآ موقرب

 تلود رب هلیمات (ینللارف هیوغرو) ترابع ندنم-ق رب

 لیدبت یرعوط هبیبرغ بونج هدعب كرهدیا لیکشت

 مماو یرب ندتفو واو «شعشارپ هیهطح وب هللا ناکم
 ایف ند رادکح ۲ تود و ردوا ع هب هطخ وب

 : روالوا

 ۹ ها ۱ رکب دن وغ

 SNF قوبدوع

 ۷۹ رامدن وغ

 ۹۰ في ربالیش

 ۹۷ لیسیحدوع

 ۰۰ رو دن وع

 ۰ دن وهسیع»

 ort رامدنوغ یعنکیا

 ندنفرط لود قنارف هيو غروب هدننامز كنون

 قاهقود رب ندنفرط نالراش هدعب «قرەنلوا طض

 تن وقو هقود رس نورقو ؛شغف وا عضو هنلاح

 «بولاق هدنسهراداتح كنب راکبهرد قاطرپ هل رانا ونع

 نرق قحاو ؛شلوا عبات یخد هیایرتسوآ قلهرآرب

 . ردشه وا قاطا ههسنارف هدنلئاوا یدالیم یضاح

 هب و امص هجرمل افلاس

 حس یلغوا یسیضاق ۱ ییطصم هج و اکرو
 نا دج اطلس یلح «توا وا یسهفیلخ تكنیدلارد

 . ردشعآ روهظ هدنتهح نید هدنرود كن رلتمطح

 هنیدلا ردب جس موترم «بولوا ندنرلپوک نور, هرق

 لداتلبابهذم یيدتا داجشا كن وب و شا تاعا

 ادیب رلعب و ردیرم هجرلکیب «بودیا هدهعرد ینیرشن
 لاوما كاررثا بهذم یرطدتیا ما زلا .یدیسشقا

۱۳۷۹ 
۲ 

 روب

 رلنالوا حبات 0ک ید ندرلناسیئسرخ .هلغلوا

 قاطرب هدرلاروا كرهدک هماسیسو زقاسو ؛شفلوب
 ناطلس هدنح را ۸۲۲ .یدیشهریدناف ید یایهر

 لوغشم هللاحوتف هدنتح كيالس یرلتمصح ناخ دم

 نالعا هدنفرط نیدیآ هجرت بحاص «هدلاح یرلقدنلو
 هنکلیلاو هیامآو نانلو هدنشاب نوا «دلکشا نایصع

 هدنتيعم كدارم ناطلس هداریش نالوا شاروی نییعت

 «بولوا رومأم ا اشاب د زیاب هجرنلا فاس
 یک کیدا لتفوذخآ یسهبوع قوح رو نان

 قلر وسط قیفر نالوا شا ج ورخ هداج اسینعم

 .ردشهردن وک همدع راید ید یوه

 کد
 .ردشعا تافو هد ۱۷۹۷ و «شغعوط هد (نلب ود)

 رومشه كيهرنتاکذا ( ۵۲1۵ )

 هدنح رات١ ۷۳۳۰ «بول واندن رلییطخ

  لوبقم كن یسهیفسلفو هیسایس. راثآ راسو ی رلهبظخ

 هدفا خس ناخوراص كنتالو نیش | ول

 هزبمولبک 4۰ تكسودروک .بولوا هبصق كحوک رب

 یبربمد ءقرلوا هد رق كنغامربا (زیدک )و هدنب ودح

 كجوکر نالوا بصنم هغامریاو هدنفرط تل كنباچ

 نالوا ند رافقوم لو رمد .ردعقا و هدن رزوا كياچ

 .روولوا »] س .ردطوبم هلا هسوش رب هیلطاص

 [ .هلروب تعحارم هنسهدام « ول

 وا ندب رلح اوس مهلکنا ۲5 1

 ها ِ ِ نرو ۱

 هدنفارطا كنسارم یر دنس ءهلغفلو ندناطناض

 ندنحاكناتسن اغفا یکیییدلوا شا ارجا هینف تایفشک

 تامولعهو شا تحایسرپ یندردق ها راخش كرهک

 هلقلب الا رم هدعب .ردشهزاب ههانتحایس رب یواح یی هلصفم

 .هدنالتخآ نیا روهظ هد۱۸۶۱ :بولوا ریغس هلاک
 .ردشو وا لتق هداروا

 نادوس (Bornou) حولر دوخای | 4

 -ونج برع كنلوک داچو هدیطسو ] " ۰
 ندنتهح قرش لاش «بولوا ا ا حساو ۵ دنسب

 نیوضج برغو اب «ریبک یارصع "الاش «(مغ)
 پب واج ؛(هردنم) و (یکر ام) ارون ی هصوح ندنته>

11 
+ 
3 

1 

1 
1 



 ر و ب

 دود هل رلتکلم (ییرکاب) ید ندشتمج قرش
 و امش ضع ۱۵۲ هلا ۱١١ ایرقت .ردطاحمو
 .رولوا دت هدن هرآ قرش لوط ۱۶ ا 8 ۱
 قیصاب «هلففلوب هدنسهضوح كنلوک (داچ) تکلع و

 ردق هناریزخ ندنرام صو طلا غو ترا 8
 ردات هرارلا نازيم هدم سوم و .ردقاچص كي یس وه

 . ردقیص كیید راروب .بونبا یغاشآ نددجرد ٤١

 قاصص اوه «بوغای راروغاب لئدش نوکره ناه

 قلقاروسق .رولوا فیشک كبو یتبوطر ربارب هلفاوا
 اوه هدعوم وب «بویالشاب ندلوا نشت یمسوم
 ندهحرد ۲۵ هرا رطاناربم هدینانوناک رده

 .زیا ید ردق ههجرد ۱۵ یرلحایصو یناشآ

 هک «ردراو یغامربا ویب یکیا بولوا قوج یروص
 (هبواو) ناک ند ع هلاعبب نری رلغاط هصوح یرب ۱

 ند يونج قرش یرکیدو «(وفنوداموق) هلرکید مان و
 . رد یفامرا (یراش) ناربآ ییدودح یعرک اب بولک

 ذخا ینیرلوص كرایاچ قوسح رب هدیسکیا كرلنو
 رر رج رد کا ر و
 بصنم هنلوک ( داچ ) 4 درابناو .ردراو ید
 مسو قوج كي هدنعموم راروغاب لوک وب .رولوا
 ینیرادقم یلسیخرب كنيضارا یهدنفارطا بودیا

 بولیکح یروص نیشیق هدلاح ینیدصاب

 کس «ب ولوا
 1 یر (هواو)و هدنب رق یسیغ لحاس كلوي
 ) کک د و خاب (هقوق) عقاو هدنسهب ونح هه ح

 یوولود هووشد «ونروغن «ییربب . ردیس هبصق
 هکیا ید هراسو ردنیس «هنکسام روا

 قوح ك یرهبرقودبصق .ریشالراط

 هددح رد ی

 بول وا تنه كب یسیضارا . ردندن رلدیصق نالوا

 یرادع وئرب یشیعت رادم كنيلاهاو ییالوصح ہچاشاب
 دوحو قوماب هد رارانک كلوک هلرارم .ردهلش هلا

 هلی ینلوب كن هعشیلاچ یلاها .ندنکیدشبت قوباچ ك
 كلامهنورت ربلوپ یتکلم تالوصحمع ون کیاوب «رلیدیا
 ۶۱ كنب دغاک یدزربا .هدنزاراتک 3و . ید ریلی هدیا

 «بوشلو راقلشماق قوح كي ندعو لمعتس هدنل

 یک هلا كوب .راردنا لاسعا زب عون رب ندنوپ یلاها

 جید رای ضعبو مارخا قاریداچ عونرب ندنلیق
 «یکع «نووق «رغیص یسهیلها تاناویح .رردا
 یرلناویح وآ ءبولوا ترابع ندهرباسو كيوک «تآ

 ید یرایرآ .ردقوج كي ید یعاونا كرویطو
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 ر و ب ۱۳۷۷

 سراب ا . راقیح لاب ل بول وا قوح

 کیش هیت ولوا
 كسم ناثلآ ندناویح وو رول وب قوح ید یسدک

 یراش هلیلوک داچ .ردندناجارخا چااپ تیکلم

 ترک یراربیآ وصو راحاسم هدنرلوص كنغامربا

 رو . رد راو یعاونا ید كیاشح .روالوب هرز وا

 «بولوا ندتم هلمالسا ند الماک یسلاسها كنون
 هدندذع رابعو ءنوشلوا هی (ینوار) یرایذنک

 .راردفو رعم هلیمما (یوان ر)
 .راردن رک ندنسیلاها هص وح هجاضعابساتت «بولوا

 مکع هدشکلع هلیتقو هرا يجز نالوا هیلصا لاها
 بوک رارپ هلمالسا نيدو راررب نالوا شهر وس

 .التخا وہ «بوشیراق رلبرع قو چرب نالوا شمش رپ
 لیخ یرلایس نالوا صوص هب یجز كنيلاها ندرلط

 ریلکنا «بواوا ندهیح ز هنسلا یرلناسل . ردشمشکد

 ءشم زا نفرص كنا و ( كوك ) ندر ویسیم

 هد.مکلم .ردشعا طبض ىنيرلتغل ضعب (ترا) حایسو

 یرلناسل «هلغلوا یلوروب یعوج كرایجنز ناشلوب
 زونه لا یلاسها .ردندرلناسل کھ ل ریهلج

 (هووب) رلیلرپ هرلبارع نایاشای هج را بويعا طالتخا
 ولرو هدنرا آ برع نویفارغج .راروریو ینا
 ینتلود (ےغ) یسرداو یرکب «بوسلوا روک ذم ۳ ۱

 هد رلتف و وا ندنرلکدتا فر رعتهدنن روصتل ود كویرپ

 داچ كنونرو ردق هلئاوا یره نرق یحزکس ینعب
 ما E مف ناک هدنلحاس لام قرش تكنلوک

 هدنط-اوا روک ذم نرق .رویلپشالک | د داوا شغل و

 یرب هطوطب نا روېش ندا تحایس هدرلاروا

 وج هيشح و تاناویح او دفا رظ

 ندهیمز ماوقا اساسا

 هدف هدرهرص وا .رودیا ثح ندونروب قرلوا

 نالعا هدونروب «بولیربآ هبعشرپ ندتلود نروسمکح

 لییخ «بودیا طیض ید یفگ هدعبو «شقیا لالقتسا
 وس یلود وئرو هد ره نرق یجلوا .یدیشموی
 بم سابا رط یرلک اح «بولوا یلود كوي كا كاد

 .یدرلشعا دقع یرهدهاعم ترا ضعب هل رلیلاو
 ( حالف ) ايو (الوف) ندیا الیتسا یرلاروا [رخوم

 كکاح بوردشیقیص ید ییونرو قاهرآرب یاوتا
 .رلشعا بیر يرش (هورابماغ) نالوا یعدق رقم

 مولا «بولو ضارتنا هنن یلود ولرو «هدهس

 ءمغ ردهدکشا تمواشقم هرلحالف یکهددصوسح

 یدنک كراتکلع یهدراوج راسو هردنم «یرک اب

AY 



 ر و ب

 وا لا یورو عمدهسا ناو یا

GAN 
 دا ید ند رایحز ..ردردتقم هغه راقمح قتل

 نالوا یرلسنعحه یتوق لصا ءهددسیا راو یرکسع
 وز هات رس ناف و لاد اوس برف روکذم

 میس یکاح ونروب ندیهانبتفالخ بانج اع بناج

 هلمجو ویو یفیدلرویپ لاسرا ایاده ضمبهنبرلتضحرع

 تا ورم وکلا
 .ردمولعم ینیدلجآ قیرط تابسانمرب هدنسهرآ

(Eugêne Burnouf) ۰۰هنسسلا  

 لا كنالع ندا لغو هلباهبقش ۱ و
 «شوط هدسراب هد۱۸۶۱ «بولوا ند روم

 نالوا ی دق ناسل كدنه . ردشا تافو هد۱۸۵ ۲ و

 (دنز) نالوا یاسل یکشا دا كناربیاو یرکسناس

 رومشم نالوا ییاتک كتشدرز «بودا قیمت ییرلناسل

 ا ندنسح تع هم بول وا ب ےس

 هجرت هبهجزسنارف یتیرلم س ضعب كن(اتسوادن ز)
 ید ندناسل یرکسناس .ردشعا عبط ید راشو

 لا ینناسل دز هله .رد شا هجرت هعدق را ضعب

 نالوا قفوم ههجرت ینیراثآ كتشدرزو ناروا لوا

 یل» ءروک دم E هدنرابتکم نر  .رداد و
 یردب = .ردششلوب ندنساضعا ایمدافآاو شا

 نیئالو ناتوب «بولوا ندایدا ید ( فونروب ییول )
 .ردشقا هجرت هربتعم بتک ضع ندن ران اسل

Born ho! ( ۰ )قیطلاب كنمق راياد 

 E ی ار و ۱ مونرو
 .ردعقاو هدنبرق یسه شوک یغ بو كجو سا

 ۲۰۰۰۰ تولوا هزنمولیک ۱۷ یضعو لوط

 ندعم .ردیسهبصق (هور) یزکم .ردراو یسل اھا

 سا لر و اب یر هفت
 .ردراو یسیهام دیصو یغاربوط راراپ

 ندنرارج ریہک طیرح (0۲060) | بم
 و EA تارا

 هدنتل ۲ كناوئسا طخ . ردیسهطآ كوی لا كضرا

 ۷۳٩ هبا یبونج ضرع ۱۱ «بولوا عقاو
 قرش لوط ۱۱۷ 4۷۱۱۰ ۳۸ و یلاش ضر

 ضع نانلو هد رڌ لاوس .رولوا دتم هد رد زآ

 برق یسهیعطس ٌحاسم ربارب هلردطآ كحوک

 ناه كن هسنارف «بولوا هرتهولیک عبرم ۷۶ ۸ ۰ ۰

 امانی رګ لدن مح یر لامش , رده دنتمایبح یک رپ

۱۳۷۸ 

 هلی رازج (نیپیلف) ندنتمج قرش لامش «هلیسییونج مسق
 فرش هل ریکد (ولوس) نالوا هدنسهرآ یسیدنک
 یهدنسه رآیسهرب زج (بلس) هلیسی دننک و هلی ریک د (بلس)

 .هریزجاءواج) هلیسیدنک ابونج هلی زاغوب (راساقام)
 هيس دنک ید ًابرع «هب رک د (هدنوس) نالوا هدنسهرآ

 ی

 هل زاغوب (هناع راق) یکهدنسهرآ یسهریزج هرطموس

 عقاو هدنسب غ لامش كنهربزح یعسا وئنروب . ردطاحم

 ند (یرو) نالوا یم كرب كحوکرپ هللا هلکسا رب

 هدد دام جرات ۱۲۱ یتساروا «بول وا ذوخأم

 ا نوت ا ا (تالعامل رویش ندیا فثک
 ؛(ولو) نالوا كعد «هطا» رلیلرب . ردشفلوا قالطا

 (نانالاق) رلیالم نانلوب هدننکح هکاح تلم هدراارواو
 . ررویدیا هیعش (ناتکر دوخاب

 مولعم هما یرافرط جیا كنسهطآ وئنروب

 .ردشلوا یرحنو فک انف لحاوس زکلای «بویلوا

 دتع یسالساس لابج رب یرغوط ه قرش لامش ندب رغ
 لاش یابشم یسورف اش و لا كنهلسلس و :بولوا
 هزنم 4 ۰۰۰ دکردرغاط (ولاب یک ) عقاو هدنسیقرش
 قرش بونحو هبونج ندالسلس و او یعاش را

 ردق هل-اوس «بولپربآ لوق حوا یرغوط هییضو

 قوح رب كنهررزج بونیا ندرلغاط وب .رارولوا دن
 بصنم هر ریکد ندنف رطره كلحاوس هللا يس ییرارب

 لحاس یراکویب كا .بولوا قو كب راربن نالوا
 «(نیسامرحاب) هلرکید مات و ( ونیراب ) نتيا هبییونح

 نیا یب لحاس «(ماقامم) نیا هبقرش لحاس

 (غنایر) د وخاپ (عنایده) نیا هبیلام" لحاسو(سآ وباق)
 تبار «تولوا زا نال تكنسیشازا ..ردرارب

 مون یرلزعآ كنیرثک او یلقیشالوطو یطب ینایرج
 یرلتمج شک | كندطآ «ندنغیدلوا دودسم هل رادس

 هد رام وم هایم ناضیف یسیوسنج مق صوص ایلعو

 یرانامرواو یرلیلاچ «یرلقلشماف «بولاق هدنتلآ وص
 یضاراو .ردهدلاحرپ كج هیمرو لوبو قيصكب ید

 كپ «بولوا لطعم هلهجووب یسیلک مسق كلەعساو
 هنراهلرات یشاق رکشو جرپ ضعب قرەلوا كريس
 هدنتل ۲ كناوتساطخ و نالوا هدلاحو .رونلوا فداصت

 لثولطر هلثاغو قاجص كب كناوه هدنکلعرب نانلوب

 , ردكم كب نوجا رلینجا هله «بولوا یبیبطیسلوا
 مشو یر لاشو قرش لامث هلتون هدنیسف یلامش

 .راک زور مر قرش بونج و ییرع لامش هدنسب ونج



 ءرازلا نار هاو تا 8

 وا رع ةر ناھ یالوسح .رولوو 8
 هدنرلنامروا .راردبا شبعت هلصرپ قرص یلاهآ بول
 هنساشنانافس «هبهتسا رکو هرم راضشا یناس دو

 .رولوب یعاونا راجاغآ تیقیذ راراب هغلناث واطو
 عونرب یواح ییهدامرب ماص هلک او رزکپ هشغایهرت

 نادکررکو لیف هک هتاناویح .ردراو یخد جافآ
 یسابل برح كنيلاها یتسوپ «هددسا لوې یبدنلوپ

 ینردلوا هرزوا ترتک رلنالباق نالیاللوق هدنماقم 13

 نوي راس هل وي ميسج نلنید مو :اروا) <

 رب هبابقتم هرب راج نی ریپ «ییآ عون رب یار
 هیشح و تاداویح راسو هدیام یاب عونرپ «ناویح

 یناشآ كرارهن .روینلوب یعاونا قوح كب كرویط هللا

 یوملایو هغاب .ردراو ید حاسع عونرپ .دنرافرط
 ربهد هدنرفرط جا .ردندنناجارخا هچلشاب كنهریزج

 «بوضلوب یراندعم نوستلآ هدنسهیرف لحاو
 هدهاشم یراهزیر نو آ ید هدنروص درهرد

 «بونلوب خد رولبو سالا ءیروک ندعم .رونلوا
 یکاح كنتکلع (نانام)

 هسالا رب دودعم ندنرلکوی كا كراسالا نانلوب هدایو

2 1 2 

 كب ةهبسن هنسیضارا تعسو یسلاها كنەربزج

 نیک رد ق نویلم قح ییا یرارادقم «بولوا زا
 را هن رلتلود اب ور وآ هددسرویلوا _

 یبیلاها رادقم هرز نالوا دع مولعمو فوشکم

 وئرو «ردیضرف فرص ددعوب «ندنفیدلوا لوې
 كنهزبزج یرب «بولوا بكرم ندسن> جوا یسیلاها
 هکاح تلم یسخکیا «(قایاد) نالوا یسیلصا لااا

 راکتعنصو هلع یسیجنچواو (ییالم) نانلوب هدنتفص
 راییالم ندرلنوب .ردیسنج یلنیچ ندیالیکشت ینیرلفنص <

 تایجمک هلتقو «بولوا نیدتم هلمالسا نرد الماک
 هدنرلیوق كلحاوس كرهلک هبهریزج هلقلناصروقو

 رب هجنیوب لحاس «هلکشلرب هدنرارانک درب ویو"
 دنبرلتوق یرلبح هک ردراشعا لیکشت رلتموکح قوچ
 . ردشیا مسو یغوط هنیرلفرط جا كهریزج هروک

 د یغوج رب ید  رلفااد نالوا ند هیلصا ياها

 ۳ .ردرلشمشیراق هرلییالم كرءهدیا لوبق یالسا
 تهجو كنماف رلکهدهیونج تهج ندیمالسا تام

 عقاو هدنلحاس یبرغ بونج

 هبسنو نالوآ عب

 هد رام بیرف

۱۳۷۹ 

0 

 ر و ت

 «هدهسراشلوا عبا هنتم وکح ربلکنا ید رلیک هد هيل امش

 هدتقیقح «بولوا یرابتعاو یعسر یرلتیهبات و

 رکا «ندنرلقدل وا رلدآ یرح رلیالم .راردلقتسم

 سسومدنب رزوا راق زاق هدنجشا كیوص یرله رق و هبصق
 هلبتقو رلیلنیح ۰ ردهدنلاح هبود انداع یرهناخ ضعبو
 قرص رلنلک قحمآ بولک همر رک هلیتفص رام و هلع

 نالوا هیلصا لاها «هلغلوا ترابع ندرلککر

 بسک لاح رب زام «ندن رک دتیا لهأت هر ربق كراقایاد
 ةطساو هدنسهرآ رلیلرب هلرلبلا وروآ رلنوب .ردرلشعا
 ردا تعانق هلزآو ناقشیلاچ كب .بولوا ترا

 شيا هدراروآ هرابلو وروا ایرثکا «ندنرلقدا وا رلمدآ
 مسقنم هفنسص یا رلثوب تصشط هراقااد .رارویقارب

 هرلکایالم هليا لوبق یالسا نيد تص رب «بولو
 هلتعارز «بودبا لیکشت راهبصقو هبرقو «شم وا عبا
 دتیندم هرباد لصالخاو «شمالشاب هكا لاغتش
 «بولاق هدنیشح و لاح نالا هسیاخنصربو ؛ردشم رک
 « قایاد »] .ردهدقعالوط هدرلنامروا و هد رلغاط

 نوسیلم ىج ییا نالوا رکد [ .تعحارم ةتسهدام
 هلرلیل:رح نالوا هدنرهدار كی ی کلا ندیل اها
 سم رب رلةایاد یثح و ناتلوا نیم ردق كی ناسکس

 هلرل الم نالوا هدنرهدار كی زویشپ «بولوا
 هلمالسانیبع ند سوفن ردق ۱۸۰۰۰۰۰ ندرلقایاد
 ندهیمالسا ثالاع یسهریزجوتنرو هيلع ءان . رار دن دتم
 .رددودعم

 كلابج "هلسلس نانلوا رکذ هدیراقوی كاهریزج
 سا كکنمف ًاسر ىا مش ناتو و و
 "لب رضا هب هرادا ۱ ماراشم تود قحآ بول وا

 رر هدر شپ ترد كاحاوس نکلا «قرهیعش راق

 .رویدنا دم اقا لیکو فراش رر اک بع رادقم

 هرفن ۵۰۰ هدیعوجم كنر کسع كنلف یکهدهربزح
 یرلک احییالمک هدنل اش ی .زالوا غلاب
 لقتسم نوتسب ردق در دچک هرادنس كوص وب هسا

 سفن دوخاپ (ینورب) زکلای مولا «هدلاح یرلقدلوا
 قرش كلوب .بولاق لقتسم نوتبضب یتموکح ون رو
 (حابس) هل رکیدما و (وشن روب یلاعش) عقاو هدنتهج یامش
 كنب رلتکذع (قاواراس) عقاو هدننهج ییونجبع هللا
 .ردرلشلوا مبات هنلود هزنلکنا ازم ا ها
 ینادوبق ا روپشم مد را ۱۵۲۱ هریزج
 اناپسا ءقرهسنلوا فثک ندنفرط یساقفر كنالجام



 رز و ب

 قفوم «هدهسرلشمشیلاچ هنطیض یرلتلود رکترو و

RNكنف رابتعا ندنګ رات ۸  

 هکغا تراحش «بوشانب هنلحاوس كنءهرپزج وب ینوب رم

 لحاس وتن روب یکاح هواج هد ۱۷۷۸ و «شمالشا

 هالا راشم تلود ییضارا یتیدل وا فرمصتم هدنسغ

 «قرهارقتیکاحقحرب هدر زج و كنملف «هلکعا كرت

 عونرپ هنب راه دهاعم تراحم کیدتیا دقع هلرلک اح یلرب

 - رو هد۱۸ ۹۶ «هلکمر و یسوس تیعوبتمو تیعپات

 «هددسیا شما لاخدا هنندادع ینا ریعتسم بسر یوگن

 یلرپ كنهریزجهدنقیقح «هرزوا ینیدنل وا رکذ هد راقوب

 ىیذوفنو مکح ر تا تلکنډف «بول وا لقتسم یرلکاح

 . ردق و

)Borné0( ( ۰نایبلافنآ نالوا یمانمه  

 «بولوا یربش وب كا كنهریرج ۱ و
 هدنبصنم ك رپ رپ نالوا یانهو هدنلحاس یی لامش

 هد تها لیخو :یسلاها ۳۰۰۰ ا

 هنرزوآ رلقبزاق هدنحصا كتوص یرهناخ .ردراو

 یبر, قاقوس ید یرلودج وص بولوا سوم

 ردق هلابج هلسلس ًابونج یکاح كرش و .رویئوط

 رب حساو یییخ ید یغوط هلوصو خاصو نانازوا

 .ردشعا هظفاحم ینلالقتسا هلیماع بولوا كلام هتکلم

 سرو (منا ندنشهیمالسا تاموکح هروکذم رب رج

 و زکلاپ نایلوا عبا هنتلود ا وروآ رب چ نوسل وا

 فشک لوا لا بول وا (ینور) ىکا لصا .ردتموکح

 ید هریزح ندنفرط رلبلا وروآ «هلغلوا ربش وب نانل وا

 .ردشفل وا هیمس رلیسا كن وب

)B0ur01(او 9 طیحم رع  

 و ناس ) كنيراەطآ كولم ددوا

 هدنسهرآ یبوتج ضرع 4" هلا ۳ ؛بولوا یویب
 بول وا هرب رج ر لکشلا یوطب مطتنم ريغ .ردعقاو

 ۱ ۵ و ۸۰ یمطعا لوط نالوا هع ندقرش

 هدلحاوس یسیلاها نالوا لوه یرادقم . ردهزنم ولیک

 (اروفدآ ) هدنرلف رط جاو ند زلییالم نیدتم هلمالسا ند

 اد لاوحا رب نانلوا هیمسن

 لزوک و تبنم ك «هدهسلکد مولعم یبا كب یسهیلخ
 عونتم یناهابو قوج یراوص «بولوا یواح یراهووا

 الم .رویلیشالک | ندنتاور كرلح ایس ضم ینیدلوا

 هکنلف ايسر «بولوا هدنسهرادا قو كکاح ر لسم

 ردع

۱۳۸۰ 

 حج سس

 حج پد

 ر و ب ۱

 میس رب ا و مدنلیاس رسم ۱ 1
 .رقیراص فورعم هلیسا هیروب «بولوا ] ۰.

 ینغیدقیجنداروا كغيلاب عونرب نانلوا رییعت یرو هل
 .رویدبا رکذ یوج توفای

 ندابطا رھا م ( )۵

 لک ۳ 0 واهروب
 تافو هد ۱۷۳۲ ۸و «شعوط هدنیرق یرهش (ندیل)

 شوا كلام هتراهم هداعلاقوف هدنابط
 ض» راد هبط :یدنشوا یاس هلاع نوت یرهش

 .ردشقا رلتمدخ قوجرب هنف وو «شزاب را
)Bury( ۱هدنتلایا زنم ال كنءزتاکننا  

 لاش هتل ۱۲ ك (رتسحام)و یدوب
 رامد «یسل اها RE بول وا رمش رب هدنسدب ع

 هراسو تاجوسنم كوو قوماو لدعم 3 «یلو

 .ردراو یراهشرباف
 وا ندنماوقا رییس (01۲12165) | «

 لات ی كس ۱ تایدوب
 كن راقامرا یسیکی هل اهرغن او هدنسهیلاش تهج كنل وک
 ندسوفن ردق ك زویکیا .رردنک اس هدنرارانک

 یر ندنس د اليم حرا ۷٣٤٤ بولوا ترابع

 .رردعبا هبدیسور

(Borée, Boréas)هرات سا  

 یهل دن راک زور لامس هدرم ۲ ۱ ۳ کزور لاش ءدن ی | سایرو

 یار :یدرونا وا مز لغوا كنسههلا (یوآ) نالوا

 هل راث یلاقص یحاصو «رونلوا مذ قم ه دن هطجخ

 ۰ ردشعا

 ناس .ید رول وا رب وصت هدنن روص رایتخارب قیش راف

 اس رر لا دور

 رود وكاف ندن وب نکا « زارب وب » لیعتسه هدر

4 )- 0۲-۵۳ 
 ا سد. ومدا تنس یدو

 هرم وایک ٩ ۰ كن هردن وا و هدنتژابا (قلوفوس) كنەرىلكنا

 ۱۵6 ۰ ۰ ۰ «بولوا هبصق رب لزوک هدنسق مش لامش

 . رد راو ی راح یاہو تایویحو یسیلاها

Borissow ( ۱ ) كندیسور 

 كح و 9 و 2 ادا (تسنیم ( ف 2

 هدنسقیش لام هزامولیک ۵ ۵ تا «بولوا هبصق

 .ردعماج یبلاها ٩۰۰۰ و عقاو
 راه-طآ كلبا مرور هلم اوب ۱

 ا لوک مدنلحاس ینربکد لوک یروب



 ر و ب

  لوق قرش كنغامربا جرم یرب «بولوا زفروک یکیآ
 کسا هللا هنیلموک یرکیدو «هدنبرق زونباو هدنبصتم
 هدنفرط جا كنیزفروک (زوغال)و هدندودح یرلاضق
 یسکیآ «بولوا كو ندنسیج رب ییجکیا .ردعقاو _

 .رلروبدیا طالتخا ندزاغوب رب راط هلزیکد ید
(Borinage) ۱ ۱,د دا ( ونه) كيهقیعلب  

 .ردراو یراندعم روک قوح كو یسیلاها
 و

 ی د
 هدنس هیرق (نیرو) عقاو هدنراوج سلبا هدر
 .ردشعا تافو هدقشمد هدنسهنس ۱۰۲ و «شعوط

 یلوط دب هدمولع راسو ځراتو ثیدحو تایداو رعش
 را و دفاع قشعد هددم تدم «بول وا یحاص

 -رح كنب راک | ینامزو «شلوا لوفشم هلسیردن هدرار
 یلاوحا جارت قوحرب .یدیشوا ربظم هنوظ و تم

 لوبقم كب هنناوید كضراف نیا «یخحشراتر لزوک عماج

 هلوطم «یناقیلعت هنرزوا یواضیب ریس «یجرش رب
 «یسهعوجت ید هلیاونع « هرایسل | عیسلا » «یجرش رپ

 یراثآ راسو یلئاسر قوحرو یراعشا نا ود بتر

 : رهدنرامشا ل تب ینا و وک 8
 روم هامدلا جصلا ىف نولوقی
 مبص هل ىليل ناکول معن تلقف
 ههاقل دیرا نم ابجع ايق
 غلا مر هدق قو فیس .هنفج قو

 نم ووا هل ربا هد
 ندننظعا می ترنم a قواروب 9

 «هلقام ربا لیزرق ندن رلتمح بوج و لامش . رد رابع

 ید ترش «هلقامربا هصلد ندنرلعبا كغامربا و رع

 هلغاط قآو هلبیاچ ییرقج ندنرلمبات یامریا لیسشپ
 یسهطخ (یزوا قادو) هدنتح قرش لاعش .ردطاحم

 هنسهدام «داغزوب»] . رد ربش داغزوب یزکرم .روینلوپ
 [.هل ر ویب تعجارح

 غطرا كتالو راکدنوادخ ۰

 هر AR ۱ كووازوب
 هرم واک ۱۸ كدوکس «بولوا هبصقرب یزکیم هیحا

 قرش دزاتمولیگ ٩۰ تنسورو دن
 زو .ردسعقاو هدنرانک هووا لزوک رب هدنسیوئح

 دن آ هرز یکوب «بوسلو هدنآ كهرب 8
 هیت هلسا و .ندنهیدنلوا رییعت «لوب وا» هدیلوط

 ر و ب ۱۴۸۹

 نب نداری اشا مساق «ىسلاها ۷۵ .ردشفلوا

 رب هدنراراوج .ردراو یسسردمییاو قیمش عماجرب

 كن, ووا .رددوحوم هقیتع را ۲ ضعبو را هراغم قوح

 . (کوا نیا ) هدهفاسم قلتعاس جواو هدنرانک رب وا

 انوا یر د 6 ا «بولل و یسهبصق

 وا ویو رلنامروا لی هدرلفاط یکهدفارطا .یدیا

 بک نددیرق ۲۹ یسهیحا س. رویلوب یاناویح

 وصحم .ردهدنتعسو هزنم ولیک عن رم ۱۸۰۰ بول وا

 یمسهیعانصتالومتمو ندنویفآ هللا هعونتم تابوبح یئال
 یخ «بولوا ترابع ندناج وسنم یک ماکو هداجس

 اشتنم كنتبالو نیدیآ هلعماوب -.راقیح یخد هتسارک

 هیحان رب عبا هنساضف هلغم نالوا اول کرم هدنغاجنس

 .ردبکرم ندهیرق ۲۵ «بول وا یخد
Str) ۱ 9یرکد ردطآ (112عنهو  

 الر بولوا ندننتهریغض ریازج ا

 رود .ردعقاو هدنسیع بونج ردق هزم ولیک ۵

 هدنسیبرغ لحاس «بولوا هدنلکش ٹلثم رب مظتم

 یک ۲٩۰۰ یشلاها .روللو هب رق رب نالوا یمانمه

 دیفس رګ رازج هطاو .ردمور یسلج «بول وا ردق
 هدنن روص هیحار عبا هنساضقو قاس ییل كنالو

 :نونلوا هراذآ
 هل زف روک دیم زا هدنریکد ةر ۲

 ندقرش هدنسهرآ یزفر وک ا لار روب

 هدنسی عیابننم كنهریزج هبشنالوا دتیرعوط هبغ

 یدنلاص زآرب اعاد هدنکوا «بولوا نور رب مقاو

 رایان وب هلتسن لا رک د ید مسا .رولوا لصاح

 (مویوتپ) هدن دنع" ر لیلامورو (نویودیسو) هدندنع

 .یدیا

 2 ودر ۵ ر ساح و

 یاقوت 5 a و ناجروب

 ر ندالع ربهاشم «بولوا هبصق ثح وکرب هدهفاسم

 مع » ینیدلوا شل و یسأر طقم كناوذ قوح

 .رد روکذم هد « نادلبلا

 هدنرکد لهطا 5 ۳

 و 0 را | 2 نت
 ند رح دیک و هدنسع نونح كناخدم هبناطاس ةعلق

 تا اورت «قرلوا هدهفاسم تل زم ولک ۲

 هدنفیحآ هزنمولبگ ۵ كنلحاس یلوطانآ کهدنن رق

 ندقرش «بولوا هدنلکش وناپ یقوریوف .ردعقاو



 رز و ب

 یضرع نالوا هونج ندلاشو ٩ یلوط نالوا هب
 ترابع ندیشک ۳۱۲۷ یسیلاسها .ردهرمولیک «

 .ردمسور یروصقو كرو سم ی ۶ «بولوا

 تابوبح «بولوا ترابع ندموزوا هیلشا یالوص#

 لصاح ید یعاونا لرلء ربسو هوم هلا هعونتم

 هدنلحاس قرش لاس .ردروبش ارش رووا

 اھو یسدعلف «بونل و هبصقرب یمانه نالوا فک او

 .ردراو یرانف هدهطآ رب كحوک یهدنکوا كنب

 وا «ندنغیدنلوب راغیص ضعب قلایق هدنسپع لحاس
 ضع هدنفا رطا كن هطآ .ردد وحوم رانفرب ی د هدف رط

 ا هحزو .ردراو اهد راد-طآ زراو كح وک

 اضق رب قولم هنفاجس ینهل كنتيالو دیفسرح ریازج
 « فرش عماج۳ مد هتل .رونل وا هرادا هدش روص

 یتکم هبدشر ۱ ءاسیلک ۱ .هسردم ۱ هک ۱
 هیدش ر بناکم نوا ثاناوروکذ صوصح هرامورو
 .ردراو هدادعاو

 هدنشلایا نیدیآ كنيلوطا آ هلمساوب ۱ را
 ار رو ما یا

 دنع هع ندقرش هدنسهرا یرلقاخس ناخوراص

 یرلفاعس نیدآ هل ریم زا هدنسهیقیش ؟تیبح «قرهلوا

 تبحو «رولوا قصالم هنغاط دعج نالوا هدنسهرآ
 ها ونغم ندنتسوا لداآ نوریبو فی هدنسهیع

 كربم زا هد لوقر «هرکص ندقدنازوا لوقر یرعوط

 هلغاط و .رینازوا ردق هنورهرقات كرهک ندن ونج

 ثرابعندنسیداو سردنم كحوک هدنسهرآ یغاطهعج

 یرلفرط نکا كغاط رو .رودلوپ هووارب لزوک

 رلیاچ قوچ رب ندنرلکنا «بولوا روتسم هلرلنامروا
 (۵دس ردنم كح وک رلنالوا هدنساب ونح هجو هل آ

 .ود هنغامرپا زبدک ید رلنالوا هدنسلامس هحوو

 هدنس هیقزش دودح نیدآ ید یرکید بس. ررولیک
 راصح لیرق هدنسهیونح تج كنفاعس لرکدو

 «هلفعازوا هبیرع بونج «یردبالشاب ندراوج
 .هیونح تېج كنهلغم «بولوا لخاد هنغاجس اشتنم

 كنوب .رولوا دتع ردق هنلوک نکحشوک «هلرورم ندنس

 لاش «بولوا روتس هلرانامروا یرافرط/رثک ا ید

 .رواوا بصنم هسردنم كوي رلیاچ ناقآ ندنرلکتا

 ناغطز و
 ان هددغا کسو تبالو ندا

 كندا .بولوا هبصقرب یزکم
 عب 4.یس ر دنم لوپ «هدنسرق رش بواح هزم ولیک 8

۱۳۸۲ 
 7 را

 رب لزوک «هدنرانک (ییاچ هبرآ) هلرکید مانو (وصقآ)

 حاقرب «بولواقوج یراهچابو غاب .ردعقاو هدهووا
 ی ادیب :تتکعزا «یسهسردم یکیارب «ییرش مماج

 ند رلفث وم لو ریمد .ردراو یبیلاها كي ۳1 شد و

 رک «بولوا طوب هلا هسو شر هب یلل زات نالوا

 هد رزوا سرد بم لوي لرکو وص قآ روک ذم

 قآ روک ذم یساضق ناغطزو --.ردراو یرلیریوک

 الاش «بولوا ترایع ندنلفسا میق كنسهضوح وص
 ِ شلرآ ندنساضق یللزا هلیسارم سردنم كوي

 . لزکد ندنتبج یبونج قرشو فرش «هدلاح ینیدلوا
 دلیغاعس اشتنم ندنتمح رع نونح «هلیغاخس

 رازاب یکی .ردطاحم و دودحم هلیساضف هنیح ید اغ

 یس هیحات نده رق ۵۳ «هدلاح ینیدلوا لماش ید

 هرزوا قلوا اسم یسلح نامه «بولوا بک

 «بولوا تنم یسیضارا .ردراو یسلاها ۰
 -رهویم راسو موزوا هلا هعونتم تابوبح ینالوصحم
 هنطآ .ردنرایع ندهریاسو نویفآ «قومایو ند

 تنساضف دردقلاوذ صراق هدنغاعس نازوف كنالو

 .ردراو هیحارپ هلعماوب ید هدنتس> یبونج قرش

 تكناولو هد نغاڪسو تیالو هي وق ۱ رفزوب

 ۱۰ ی ربشتب 0 لس هبصق (داتسرس ) یکم
 فی رلاضق مداخ ًابونج ءراکی هرقو هیوق سفن اةرش

 یسیضارا .ردطاحم و دودحم هلیغاعس هکن یخد ًابرع

 .رد واح ځد یرهووا لزوک «بولوا قلغاط امس

 ندنعا اضق نکي «بول وا هداضف و لوک هلغوص

 ناک ندنسهیحات نارولبو ندنرلغاط مداخ رېن نک

 بصنم دل وک و «یرکص ندکدسخلرب هلاح ییا رکید

 هعونتمتایوبح «بول وا راد) وصحم ارا .رولوا

 .رولوا لصاح یعاونا كراء ربسو هوسیمو نویفآ هللا

 كنسو نايتس ابع < ےک یسهیعانص ٿالو

 هيس هیحات نارولب .ردنرابع ندرلیش یک هحابطو

 قاوا ۳ یس#ح بولوا یواح یهرق ۹۶ رارب

 «ب ولوا اف ر هدنساب یک

 .ردراو یسلاها )۳ ۰.هرزوا

 دن روا كنغ وس لبا جا ۱ ان ۷ ۰
 هبش رب وص لوک نک ندنس اچ سرو 7

 یساضق مداخ كنغاج سو تیالوهیوف هک« ردیاچرب حا
 تكنسهلسلس ی اط اعو هدعب و هقرش اباعن ندن رلغاط

 رقت «قرهقآ یرغوط هبونج رورلاپ ندنزاغوبرب



 وا هبصقرب هدنتبج قمش كسلدنا
 هلکغد ( یزوزو نا ر «ب ول

 ضع یک هلاذبع وک مساقلاوبا را ا ها

 توقاي ینغیدلوا شغل و یس :E كياپدا ریهاشم

 هروندنا رکد ی

 تایسقت كن هسن ا رف (۲62 0025 ۰ ۱

 مسق ا ا هلوژوب 1
 (هئور) مویلا .یدیا هطخ كحوکر ب ترابع ندنسلامش

 .هبصق (وژوب) یزکرم . ررمسقنم هنب رلتلایا (هرآول) هلا
 هلرمات قلتنوق هدعبو قلن وراب ادتا هطخو .یدا ی

 نوب روتقو یلیخ یزد واءرادا هد روص لقتسم من

 ارش E شغل وب بوش هنن ران ادناخ نايزا

 .ردروهش

 !هدازناتسو |
 ناخ نایلس ناطلس «بولوا ندالع نالوالئان هن دنسم

 كنبدنفا نفط صم ناسوب یلهربت ندن_سالع یرود

 «بودیا دلوت هدنداعس رد هدنح را ۲ . رذیلغ ۲

 ندالع یک یلح هحاوخو هداز یضاقو هداز برع و

 سرادم رود لوصالا ىلع بابا هدافتساو ليا

 .هنس ٩۸۱ كرهدیا بتارم مطق «هرکص ندکدتیا

 هد٩ ۸6 «هنردا ابقاعتمو هسورب هد ۳ ماش هدنس

 هد ٩۸۵ هرکص ندقدنلوا نیعت هنتولوم لوبناتسا

 ؛شلوا یرکسعیضاق لیامور ید هد۹۸ ۸ و یلوطات ۴

 هد ٩۹۵ ءهرکص ندقدلوا یسالم ردم هد ۹ و۲

i٩۹۷ :قرهنلوا نبیعت هنکلرکسعیضاق لیا مور  

 ییهنس ییا ' .یدیشفلوا عیفرت هیاوتف دنسم هدنشرا
 -را ۱۰۰۰ «هرکص ندک دا هرادا یاقم و زواج

 لیا مور الا هرکص هنس رب «قرهنلوا لزع هد

 «قرهلوا هعذد یعنکیا ابقاعتم «بول وا یر کسی

 رخآ كبلاراشم ءاشداو ؛شعا زارحا خشم دن

 هدنرود ثلاث ناخ دج ناطاسو یکیا د هن رلتطلس

 دیمالسا تضفم زو

 ۱۶۰۹۱ «بولاق هداوتف دنسم بیرق هبهنس حوا یجد

 ۷ هدنیتعفد تشم ثدم .ردشعا لاحرا هدنحرا

 ع «بولوا تاذ ر لضافو ع .ردبرق ههنس

 هددیاعص .ردراو یراضبرقت ضعبو یراعڈا یکرتو

N O Eیدیشع ری دتا ان رج رب . 

5۰ 
۳ 

 نواب ۱۳۸۳

 لع هدازناتسوب ندنسا رفقا كہلاراشم حس . ردن وف دم

 بول واندنسالع سیصد وا ید رلیدنفا یحو قطصمو

 .رد راش قیج ردق هنکل رکسعیضاق ییا مور

 ( یرصب ) یهدماش ( ۲051۲۵ ) ۳
 «یرص»] . ردیم دق مسا كنس هبصق را

 1 .هلروپ تعحام هنسهدام

 (نلوقنیل) كن هرنلکنا ۳ ۸
 3 6 ۵ (نلوقنی) یدلاا نوسو

 هدنب رق تكنصنم یرېن (ماهتیو)و هدنسبقرش بونج هزم
 هد .«یسلاخا ۱۵:۰۶ ترلان او

 اتو یکم دلع“ «یساسیک رب عنص» «یرل و

 یتراح روس کو هتسارک ءنارطق «یهب رخ تاسسوم

 ساق اب اساس و
 . ردشفلوا ذاا یثهلق رانف بولوا

E (Boston) ۱ ۰,۔هعج ج كلام  

 كتر وہ ( و ند ۱

 تسوچاسام «بولوا هلکساو ربش رب نالوا یزکرم

 .ردیقاو هدنصنم كني ر (رویر سلراچ)و هدنبوق

 ربارب هبا (ایسلح) و (جییربماق) نالوا هدننکح یراهلع

 لزوک «یناهل لزوکو دوی «یسیااها ۰

 عنصهو مسج «یسرپ وک دوس ییا «یرلمتحر
 نونف ینادیم لزوکرب هلیمسا (ناقنارف) ءیسینا

 هدنعامس را ه ریه ۵ ٩

 وم یساضتک «یوئفلا راد «یرلایمدافآ میانصو

 تایعج صوصحم هبهراسو راتو بط «یشهز
 یرهفیربان قوچ ك «یرابتکم ددمشم «یسشیلع
 یسهلکسا یصکیا كناقشمآ .ردراو یتراحت كلشباو

 راشبا هدنروص نتقم هرافرط راسو هربلکنا «بولوا
 شفل وا دیدع یرعوط هفرط جاو یراهیناپموق روباو
 کش وی «قوما لتیلک . رد راو یرلل وب ریمد

 رویشم مکح .ردا جارخا هرئاسو هتسارک «یادغب

 هدنخحرا ۱۱۳۰ ریشو .رد نطو ك( ناقنا رف )

 ریلکنانالوا ندنسیلاها نوتس وب ی هدهریلکنا هجلشاب
 كن هع كلام ءبونلوا سپسأت ندنفرط یرارجاهم

 هد ریش و لوا كا تک زح ندا حاشا یلالقتسا

 .ردشعآ روہظ

 (ردففحم نددیعس ونا) س ناطاس

 هدناربا ند هب ریکتح هلال س
 ج كود ناال نرونس تموکح

 كسعس ول



 س واب

 ندوکاله كءروکذم تلودو ىلغوا كن(وکالهن

 هنرزوا یتاقو كن ردب .ردیهاشدا یحزوقط رابتعا

 اطلس «هدلاح ینیدلوا هدنشاب ۱۳ «هدنح را ۰

 تئادح .ردبهعا سولحت هیرادنهح تن هدي

 كه هرادا نابوج ریما یریزو ادتا هلیثبج یتس

 هلجوزت قارا دادفب یربف كنایوح ریما .رددغا
 یتنطلس روما ندنفیدلوا یتبحمو لیم هداعلاقوف اکو

 ندنبسكنیداقو هن هدعب .یدیشعا ملست هنیلا كنون

 هلیلغوا زکس ینسیدنک «بولوا رغم هناپوح ریما
 ندکد روس تموکح هنس ۹ .ردشعا لتق رارب

 هزانح «بودا تافو هدنارا هدنح را ۷۳۲۱ هرکص

 فلغم اقا رب ثراو هر دشفل وا نفدو لقت ه هی اطلس یس

 «كرهدبا روبظ كولم فئاوط قاطرب هركص ندنتافو

 «هرکص ندقدل وا حصو حج ره نارا ردق هنس ۰۶

 .ردشعا روهظ كنلروه
 « یدک زوکوا» (0900۲0) ۱

 هان وب کسا یمسا وب نالوا ا 2
 یرب كران وب هک «یدراردیا قالسطا هزاغوب یکیا راین
 یزریکد شات هل ریکد» رَ یرکیدو یزاعو لوباتسا

 موملا هنسیحشرب .ردیزاغو عرق نالوا هدتتسهرآ

 لوسباتسا»] .ردهدکلرپ و مساوب ندنفرط رلیبنجا

 نامز هلسمما و س [.تعجارم هنسهدام «یزاغو

 رب هدن راس راس كنن ریکد قازآو هدعرف هدمدق

 هدنلحاس یتیالو نیدبآ هک یدا راو تلود كج وک

 رهش (تلیم) نالوا شفلو هدنصنم كتسردنم كوو

 سیسأت ندنفرط رارجایم قاط رب ندن_سیلاها 8

 دالیلادعب ندنرل را ۵۰۰ دالیلالبف «قردشوا

 رتوغ هدعب «بودیا ماود دهن راخت را ۰
 ی رهش ( سیا ) یزکس .ردشغل وا اعا ندنفرط

 هیسودوتتو نوسرخ شروغااف ؛ایبلوا بولوا

 .یدیا راو ید یرل هبصق رو۵ حاقرپ هی رلم»ا
 یاهتنم كنینامع یا وروآ (ظ09010) ۱ |

 وا هطخ كوي ر هدنس ک لامش

 .ردشمل وا هيس هلیما كرېن ندیا نا رج ندنحا بول

 هنس و لصا س. یسەحاسمو دودحو عقوم

 لامشو قرش كنهطخ نالوا فورعم هاو مولا

 هواص هلا جابرو ینعب ندنبطعا مسق عقاو «دنتمج

 .هسا ترابع ندرارب نالوا هدنسهرا یرارپ هردو

 ۔اتساو رخ یرالارف هنس وب لوا ندهیامع تاعوتف هد

۱۳۸: 
 رازاب یکی ی۶ (ایشار) 3 كسره 4س هح را رب ك

 . ید زړو ل اقالوا شا طبض ید ینیراهطخ

 س و ب

 .هطخ هنس و .ردرلشملوا لخاد هنلولدم كنمسا هنسو

 ۱۳ ۱ IE ۵ ىس
 دیش روا ی لویط ۱۸ 6۵ لا

 «قرهالشاب ندنزفروک وراتف یدودح . رولوا

 ناریآ یایجالاد  بوقارب یر لحاس بقعردو
 هب ییرع لامش كرهدیا بیقعت ییسهلسلس یرلہل | (رانید)
 رب هدنحشا یغارپوط ایرسوآ «بویلپرلبا یرغوط
 (هواص) هدعب و (هن وا) هرکص ندکدتا لیکشت نور

 «قرهلوا دن یفوط هفرش هجخسارجج تكرار

 قصالم هشدودح هییص هدننصنم كني رب (هنرد)

 یرعوط هقرش بو-نجو بونج ندارواو «رولوا
 الد رول ا 1 و یلدوارا كرنا
 زارا ییلکش همایرب هدنسبع بونح كنهنس وب هسیا

 . "الاش «لیا ایحالاد 62 هنسوب هلبجوو .رویدیا
 ایووالقساو ناتسناورخ كنتلود ناتسرام و ايز وأ

 قادوا رآ یجد اب ولت فا هپ رص اقش « هل را هطخ

 یسهیعطس ةحاسم .ردطامو دودحم هلغاط هرقو

 .ردهزنمولیک عجب : اب رقت

 .هطح هنس وب س . یرابناو لابح «یسیعیبط کش

 هلراراق یدمرس ردق هره «بول وا رب رپ قلفاط یس

 یدهسیغ و یلابح هدکلکتک و قحلوا روم

 هدن راهدارهربم ۱۵۰۰ ایو۱۰۰۰ یرلیطسو عافترا
 روتسم هلرلغاط قوحرب ترابع ندسک یرثکاو

 لاشو دل اس ند ونح را درلغاطو «قرەلوا

 تسکو كا درلغاطو .رارینازوا یرعوسط هبقرش

 یغوط هاش «بولوا هدنتبح بونج یرالګ

 یرلغاط هنسو .راردبا طاطحا بک هعقدنازوا
 راش ندفرط ریو هنتسهلسلس پلآ ندفرطرپ اساسا

 ناقلاب هللا بلآ .بولوا طوب رم هن راه لس ناقلابو

 رز تا ۱۱ ارا ةطساو رب هدنسءرآ
 راد ) ناربآ ینیدودح ایحالاد یهسج كا كن رلغاط
 یس»هورذ كسکوب كا كنهلساس و «بولوا (یرلپلآ

 هک ‹«زدیغاط (موق) نانلوب هدنلخاد یدودح غاطهرق
 هدنسع لامش كلوب .ردراو یافت را هرم ۰

 .رفنه لبح (روتیمرود) نالوا یعاشرا هرم ۰

 مقاو هدنرلعبنم (جابرو) یخد یسیجچ وا .بولوا ید
 , ردراو یعاغرا هرم ۲۱۱۱ هک «ردیغاط (كز)

۳4 



 س و ب ۱

 ضاط (غولورپ) ندنرهورذ یرلپلآ رانید کهددودح |
 . ردهدنعاقن را هرم ۰ ا

 «بولوا یربآ ندهنسوب كسره هل رابتعا راوص ۱

 هواص مبات دیهنوط هلیماغ یرلفرط راس كلەنسوب
 قناردآ كسر یا ینیدل وا دنا و

 یس هب راج هایم نوت «بولوا عقاو هدنسهئام یریکد
 «هلبا قش ینیرلپلآ (رانید) یغامریا (هدنرات) ندیا عج
 رب نلید لاق هد را هل رهک ندنحما كنایحالاد

 وات كنهتس و .رولوا بصنم هرفروک نوزوا ۱

 هواص قردقآ هلاعش ندیونج هرزوا تیموع یرارم "
 یرنسوآ یرهن (هواص) .رارولوا بصنم هنغاهریا
 هرکص ندکدشلر هللا (هنوا) «بولک ندناتسراجمو

۱ 

 »ی ا ی و ن

 یدودح ىە ا هنس و هلا اپلاراشم تلود

 لیکشتییدودح ناتسراجم و ايرو هلا هی رص هدعب و
 هواص ندنسهطخ هنسوب .رول وا بصنم هبهب وط هلا

 «بولوا ترد یر هجا ساب وانا نایکود هش ره

 هنیردو هنسوب «چابرو «هنوا «قرهبالشاب ندع
 نالوا ریبمت ینافع ناتسناورخ یربن ر ی

 هل امش ایاعی هدنسهب ونجح تج لنغاعس هک 1

 لیخرب كرهدیا نایرج یغوط هیلاعث قرش هدعبو
 هدنسهرآ ناتسراجمو ایرمس وا هلا هنس و :دهفابسم

 هنب ره هواص مه رکص ندکدتا لکشت یدودح طخ

 هیلعانبو ینیدودح كسره یربن (جایرو) .رولیکود
 كينوارت «هلناعب ندرلغاط نارپآ یتسهنام قیناپردآ

 هامش ندونح كرءهدا قش ییرفاصس هقولانیو "

 ندراغاط روگاذم هن یر (هتسو) رم تا

 سفن «هلاعب ندنسهیونج تبج كنيارس هنسوپو ۱
 هل مش ندونح «رورلا ندنسهب روا كنسهطخ هتسو

 هلا ( هجشرنشوب ) هصاشاب ندغاصو «ردب نایرج
 .رولک ود دیه واص كرهدیا ذخا یتیرلباچ (هنح رپسا)

 ند را زا یی هلیسدقرش ۱

 (ارا) «(اوی) ناک ندندودح قلد وا راو عاطرقو

 مسق كکسره یر هنیرد ۱

 | هفاسم یلیخرب «لکشتلاب ندنعاقجا كرار یک (مل)و
 . رول وا بصام ههواص یی رفتلادع ییدودح هبرص هد روهشم كنهسوب بولوا یللئرنک هیلها تااویح |

 هدمع و هقرش ندب هدن ونج یاپنع كرازا یکی

 هبدیرص هسیا یر ( راپا) ناقآ هلاش ندبونج
 هنس ره (هواروم) نالوا عباد هب ه واص هنن فا لود

 رولوا بصنم هرارمن كوي نانلوا دادعت و . رولیکود

 ندبعوط «یک ینیدنوب رلیاچ كچ وڪ توجو

 ی ۶ ۱۳/۸۹۵

 هک« رد راواهد یاچ جافرب رولیکود هبه واص هبیرغ وط

 نالوا هدنسهرآ (جابرو) هلا (هنوا) کوی كا كرلنوب

 دوش (هب اس)

 عبا امو تاناویحو تالوصحم «یساوهو ملقا

 قو رصهرزوا تیموع یساوه كنهنسوب —-. قورت

 .ارا تدورب ةحرد ىع ا «بولوا مالغاص تیافو

 هنیرد یرالغ یاصص كا .ردعبات هتعاش را كنميض

 امش مسق نالوا بیرق هنیربن هواص هلیسیداو كني
 كکوب كنەنسو سفنو یتبح هک هله بول وایسل

 هدنتلآ راق یآ یتلآ نیشیقو ردقونوص كي یرارب
 ۲۲ هلا ۱ ۵ یغاشآ ندرفص هرارطاناربم بول و

 هد-نفرط رب چه ناه كندتسوب .رولوا هدن لهرآ

 روص لزوک تیاف ندرلغاط بویلوا قاقاطب

 . رد رپ رب ۳ نزا «ندنغی دقآ

 قلثاطو وروف زآرب یسیضارا كکسره زکلو
 تونم تیاغ یضارا هدنرافرط رباس كنهنسو «بولوا
 «ندن رلغدل وا ناقشرلاج ك یسیلاها هدهسیا راد) وصح و

 یردقوا ربو ع ورزم یرب هدنوا زکلای كنسیضا را

 یضاراو یعرم «نامروا یروصق «بولوا هدنلاحریاچ
 .ردب رابع ندهیلاخ

 ءهرکص ندکدتبا هرادا یتکلع ینالوصحم رصعو هبرآ

 یادش نالوا لصاح اذه عم

 یراد . رول وا جارحا هنایح الاد هدیرادقم لیخ

 صوصلالعو یراهویم .رولوا لصاح هلتیلک ید

 «قیدنف زیوح «هوآ «الا دوسرآ نازک را

 قوحكب مداو یلادرز «یلاتفش هد رلتمج بونحو

 هربا هلاک هدنرلذرط رکا موزوا «بولوا ییا كو
 ندکیرا یلاها هيلع هان .رویلوا بارشو «رویم

 ییقارع ون رب یر دنیا ریبعت (دنویلشا)و یرلقد راقیچ
 «بولواقوچ ید یره رس .راردیا لامعتسا هلل رفد
 .روللوانصو «ریلیریدشیتب هلتیلک هن صوصحایلع

 تاناویح قوج كب ینرثک تلنیرلاعرم هل راریاچ
 صوص)طالع و هدهنتسو «هلغلوا دعاسم کس مانغاو

 یک تاو ریغیص یک «نویق هدنرلتمج هنلبو هقولانپ

 یس شح و تااویح . ره شات هد رلار وا ید یرلتا

 .هراسوناشواط كك «یکلت د روق «یآ ءزوموط
 يخ ندرلتسو راد رو هله بول وا ثترابع ند ۱

 یرلنامروا . ردقوح هد هحرد قح هوا ارحا ثراح ۱

 نالوا ص وصحم هنولقا بول وا عساو كن و قوح ك |



 ۱۳۸۹ سو پ

 یسالعا كب كنهشیم صوصایلعو عون ره كراجشا
 .رددعاسكب هنمر دنیا هتسارک رم و ءروللوب

 ندنرارپ نکنز كأ كاد هنس و تھ نرداعم

 رزمد «یک ینیدنل و یرلن دعم شموکو نوتلآ ؛بولوا

 , قیس را هرددوح وم هدنف رط ره نامه ید لدعم

 هدهلزوط .رونلو احاج ید یرلندعم نوشروقو

 هنسوب هللا رازاب کیو یزوط ایق هدنرلفرطضمب راسو
 «ردراو یراوص ندعم هدنراراوح هقونلان و یاس

 . رد زآك یرلنانلوا جارخا ندهدوج وم نداعم

 هنس و س. یرلیهذمو ناسلو تیسنح «یسلاها

 .هدار یشک ۱ ۲۵۰۰۰۰ ی رقت یسیلاها كنس هعطق

 «نالسم یو ۰ ۰ ی رقت كرن وب «بولوا هدنرا
 ENO ۰ ۰ «سق ود وت روا ی ۰

 .ردد وب ی ۸۰۰۰و هناکنح ی ۳ ۰.۰ كيلا

 «بول وا بوسنم هنتسنح والسا لاها هرزواتیم و۶

 . رددوا رآ ید كنلاها هدنتمح رازابکب کلا

 ندنماوقا والسا ییونحیسیلاها هنس وب یم رلقانشوب

 و هح( ك رک یدراهسا بوسنم هنموق برص

 تولوا لفرف ل تدرب هادو یرلتخا
 .ردرلشغلوا هراداو شماشا هح ربآ یر ندکسا

 هدن رابثکم «هدرلهسا ماکتم هلال وا ید یرلن اسم

 رب وجا لصف ةد تاب داو نال یدک
 سور ییرلناسل راسةودوروا .راروفوا هج عو

 نلنید نیئالو هلفورح نالوا صوصخحم هراراغلبو

 هل هذ ورح نینال یک یرلناورخ ایرنسوآ یرلکیل وتق

 .رارازای ب و وقوا

 هدیراق و س. ییهیسایس و هیفارغح نایش

 .اورخ «هنس ول نش : یسهعطق هنس وب رک کید د

 هل رلع#ا رازابیکب عی (ایشار)و كسره «یناقع ناتسن

 تلایارب یرب ند."وا «بولوا بکر م نددطحخ ترد

 رب كلا ( روم «نکیا شف هلوا .هرادا هدننروص

 .یدیا شه وا ذاحا تیالو رب ۾ ش ربآ هیفد جاق

 هرکض ندکدرک هنتلآ یسهتفوم .هرادا كار وا

 .هطخ رازاییکی «بوالوا دیح وت كسره هللا هنس وب

 رابتعا قاس ییا لفلاق هده يافع هرادا یس

 هيلع %1 .ردشف وا قالا هشالو هوصوق «قرلل وا

 .هنلواتح هدنسهدام «هوصوق» ندنناهسقن ك را زاپیکب

 نالوا هقشد ندهطخ و كنسهعطق هن هنس و «ندنغح

 :زردا ناپ ریز هج ورب یینایسفت

 لسهون
 هش وزنسوا
 او
 ندعم
 رود رپ

 تي وارت

 هاب

۰ 

 هدژاروغ

 دور



 و یرکدتیا و

 لاو كوي كا كهنسو س. یرادبصقو ر .
 ۳ زرقا «بولوا (یارس) نالوا یک تربت

 نالوا هدهجرد یعنکیا .ردراو یسلاها 9 2
 ۱6۰۰۰ كقيرووزا ۰ ۱۸۰۰۰ ك

 كشر ODE و ..۰ تکیوار

 رکید «بواوا یسیلاها ۷۰۰۰ كنهلزوط ۰ 3

 . ردیغاشآ ندکی شب یسیلاها كنب رةق ا
۷ 
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 «یک ینیدلوا یسهیرحم لحاوس ردق هئره كنەنسوب
 هده سیا انفكس ید رالوب نلک ندنراهلکسا ایحالاد

 كي یراهلکسنا یک یوونو (ربر) ءدورب درا

 کیدا لیبسن یایلقن یرارہن كویب «بولوا كلشیا "

 هبهقولانپ ندیوونو هبارس نددورب رایلپرتسوآ «یک
 الس یرلنون «كرهدبا دید یطحخ لو زیمد ییا د

 كمردشلرب ید هلطخ ندیک هیدمووربم ندکی
 هنوک ندنوک یتراحم كنهنسوب «ندنراقدنلوب هرزوا
 ةجرد كنسيضاراو عق وم نالا اذهممو هدکشا قرت

 یرکكب فراعم . ردهدقفل ود یغاشآ كب ندنسهدعاسم 43

 ارش وتایبدا ت رایلب رص لاها سقود و روا 6
 ههدافتساندنراآ كنب راوالسا ورتسوآ رلکیلوتفو ندا

 تاس وم صوص هنرایدنک .هدهسزارویشیلاچ
 زآ كب یرل-بتکم هسیا كرانا اسم .ردزآ كپ هل "

 زکرم لوا ندنلاغشا كلارنس وآ «بولوا ناصقاو
 عیطلاب یر "یدادعا بتکم نالوا شل و هدتیالو 1

 قاعس هللا هقفشلارادو نیلعااراد «یک ینیدنل وا ول

 ر .عامولعم هنوکرب راد هن رلقدنل وب هدلاح هت

 و لاعا روک جاشاپ «بولوا یرک كب هیلحم میانص "

 ضعب ندکوبو زب ها لسا ضعب یک ناغاتو هنییارق
 هان ویاصابق ع ونرپ لوم ندنغاب جاو ندناجوسنم ابق
 . ردن رابع ندنايتخس

 . ردق و

 یس هعطخ هنس ول az یسەیګ را لاوحا

 ناسد ( ا ؛بولو ی ERS هدع دق

 | ت كى هدشر بناکم نالوا شغل و هدن را زکم اصق و 3

 | نامز

 لگ 3 هج

 هب هب رام هلم ود وب رلیلامور هدنرلخت را ۲۰۰ داليا لبق

 ندقدشارعوا هدایز ندهنس زوییکیا «بوشیریک
 هک ا مار یرلنوب هد نګ را ۳۷ لدالیم «ه رکص

 قرش هدنماستنا كنثلود امور .یدرلشات هلوا ردتقم

 ورق چا كدالیم ؛بوشود هشتم را
 هدع و رتاورخ |

 راسو ثنحم ابقاعتم نکیا رل-شعشا رب هدایحاد رلبمص
 ادا ندنما وقا والسا هدن رخاوا

 «هلغنل وا ج ارخاو درط نداروا ندنفرط هبراتاتماوقا
 هل رلن ی ریلی او رلتالاد و ناکساو طبض ییهنسوپ و هبیص

 رنو .ردرلشغا لیکشت ینموق قانشو جا زتمالا

 «ریارب هلفل وا عبا هنیراروطاربما مور ه ینیطنطسق
 وا ید یراتم وح لفت سه مین صوص هنرایدنک

 ةناتس راح قلءهرا رب هدیدالبم نرق یحج رب نوا بول

 «هددسیدرشعا لالقتسا بسک هدعب . ید راشل وا م 11

 هق رفت هدن رب ۴ اعا ند دژلیم ل ےشد

 حرا ۷۸١ «بولوا لصاح قافنو

 هسا شغل وا 3 ندنفرط یزاغ زاد واد ترشح
 ه دنس رش

 د۸1۷و شش ندنیافع ی هد

 ندنفرط یرلتض> ینا ناخ دم ناطلس متقلاوپا
 هدیایلس ناطلس رود تیابن «یردسنل وا صالختسا
 هدي اع تلود هلیماع ییهعطق و یتیرفظم ج ام

 یرادقم برف هنفصن كنيلاها محهلادعب . ردشم ردن ازق

 تنسهدهاعم نیلرب .ردرلشغا لوبق یالسا نیبم ند

 هنود ناشس رام و هرتس وآ اتقوم یسرادا ری هکح

 هنسهراداكناملاراشم تلودهد۱ ۲۹۵ .هلغفل وا هلاحا

 یسهطخ رازاسیکی یس (ایشار) زکلو .ردشمک

 قلوا
 هغاعس ییا هیرلبسا هجاشاطو رازایکی «هززوا

 هل رکسع یلنامع ,دنخاهس هجاساط .ردشفلوا میس

 هرادا .هددسرودنا تماقا اکرتشم یرکسع ایزتسوآ
 NE هب هيلع یسهکلم

 هعطقنال وا ی (Bosna) .یربن 0

 هنسوب «بولوا ندنرارہم ویا كن
 رش «ءهلاعب ند رلغاط عقاو هدنتهح قرش كننارس

 قشم هشالو هوصوق «بولاف هداج هرادا

 تلود

 ندید و دح كس ره «ه رکص ندکدک ندنحتا كرو دم

 دقرش هاک دبرع هاکو كرهشارب هلیاچ (دجنسلس) نلک

 ۔ال) ندغاص «قرەقآ یرعوط هلاش هللالیم یغوط

 هلبا ذخا رلیاچ قوج رب راسو (هقجربسا)و (هیاوح
 ندنایرج رب یلقیشالوط كب كاهرتمولیک ۲۸۰ ابرقن



 سس و ب

 نددورب .رولوا بصنم ههواص هدننرق (جاعش) هرکص

 تل ۵ (یوبد) یطح لو ریمد لک هنن ارس هتس و

 درب و قرهالشاب ندنسه رق (وقسروت3) هدنف رط

 . ردشغلوا دی دع هد راک

 او هنتس و یاس دوخا 7

 رو 1 ا یلارس 0

 هنسوب «بولوا رهش رب یزکرم كنتبالوو هطخ هنس وب
 .ردعقاو هدنفرط کیا قرهلوا بیرق هنعبن» كشرپ

 «هرزوا قلوا بسم ییاثلث «بولوا ریش رب لزوک
 ندنفرط یا ناخ دمع ناطلس «یسلاها ۰

 نالوایرنا كپيلاراشم هاشدا هب ءییاسمرب شه وا ان
 رکید نلنید (یبماج كب) هلیفیرش عماج عنصمو كوي رب
 ددعتم ءیدعضس و عماج ردق ۱۲۰ راسو یدبعم رب

 ریو هبدش ر رپ «یسهلاخ هتسخ اع رب «یسهسردم

 هرانایتسرخ «یرلبتکم ناییص ردق ۲۰ هللا نیلا راد

 «یسهیادتبا چاق رب هلیسیدادعا بتکم رب صوص
 یرلذاکد صوصحم دنلابعا سا هاب را هنا عاید د دعتم

 لا كنب رهلکسا یکه دن رېن هواص كنهنسو .ردراو

 هلیطخ لو ریمد رب هنس هبصق (د و ر) نالوا یک وی

 دوی كا كنهسنارف (Bossueا) ) *
NG ORE GC 

 قیرط «بولواند رلبیطخ و بید
 ید ویقسو (وم) ه دعن و )ج) «هلغل وا بوسم هنابه ر

 هد ۱ .یدی-ثلوا یس م كاف وا كلارف و

 روما .ردشعا ثاف و هد ۱۷ ۰ < «بوف وط هدنودرد

 | ا لر قوح ر قلعتم هب هف_تلف و قالخاو هيبه ذم

 یرلناتست ورپ قاطرب هلبریثأت كرلقطن ییدتاداربا «بوز
 ناتستورپ لا كيلوتق .یدیشمریوح هنبهذم كيلوتق
 (مینل) روش ندنسالع اينالا نوجشدیحوت كنب رلبهذم

 رب هدیاب ون هلا هيلاراشم مکح «ب وشیلاچ هدکلرب ها

 یالوط لد هیبه ذم روما دن . رد را و یرهناکم قوح

 )۶0 وا لصاح تدور هدن راهرآ دل (نولنف) روش

 یرارثا .یدیشمروشود ندنهج وت كنا او كلارق ینوانف
 هن انا هنغلاضعا یسایمداقآ هسنارف «بولوا لوبقم كب

 قلعتم هی و۶ جرا یرار وشم كا .یديدشوا باس

 دف رعد و هللا هف رعم» و « یر هبطخ هزانح» هلة طز نالوا

 رد رارتا لنا ونع »¢ سفنلا

 لح 0 را e ۱ هسووب

 ه رم و ۷ كن رایلاقو و دم سان یت 3

 1 ش و ب ۱۳۸۸
 ناجمو یسیلاها ۰۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدننونح

 . رد ربغآ كب یساوه .ردراو یدیص

 (رهن)و هدیطسو ناد وس (13001552)

 هدن رزواكنهطآرب عقاو هدنح|یعام ربا ۰

 تبوئح ك (وتفوبء) .ردن رک كند هطخ (وغرو) و

 ٤ هلا یا ضم ۱ 1 ۱۶: «قرهلوا هدنسفرش

 . ردعقاو هد رع لوط

 روم ناتو یکسا (51۳18) |

 هلعساو ءهروک هنلوق كن راخ نیسو

 هدایاپسا یرب «بونلو رادهح ماظ کیا هدعدق نامز

 هتک یسحخر ا وک . ید رر وس مکح هد صد ی ددو

 قلآ کوا كنابو یسیچنکیاو «لتق یرلیجتابپ نایارغوا
 هدننافارخ مدق ناو «نوچکیدتبا شید رلناسنا نوجا

 یکی لاو بوک (لکره) نام رهت نالوا روکذم
 ید رش رب هدر صم رسا و . ردشعا لتف ید

 صوصم هنن راد وعم سیر زوا و سی زیا هک « یدىا راو

 » ران وا 2] . ید روهپشم هلیتم اسح كنب را دبعم نالوا

 [ .هلپروپ تعجارم هنسەدام

 | نایسو
 كرش عون نوت هکلبو كنسلامها هروک ذم ٌهعطق

 ندنفرط رليلكناف .ردیرازسنواک ذ لاو یشحو دكا

 .راشف وا همس هلعساو نالوا كد «یرلمدآ نامروا»

 كن ارسم یک هد ورب دیما كن هزیلک زا رلن و .رد

 یراق و كنسدا و ى (هناروا)و هدنس هل امت د و دح

 . راربشال وط هد رلن امر وا رنکا بوس و ہد زم

 [. هل روپ تعحایم هنسهدام «توش وه»]

 | رتشو

 هدنلاصتا یدودد ناربا «ب ول وا 7 تكحوکرب دن

 هدیونح یاش رف )0۳0275]۲05( 

 كنبالو لصوم ( شی دوخای)
 یشلاش كناولو هدنغاجنس هيب ايلس

 د رڪر .ردعقاو هدنفا رطا یرلعبام لفسا بازو

 . ردن وکسم هلی رمش۶

 ۱۰ ندرهشوو هدنراو- تاره ۱ ۰۵
Eبولوا هبصق رب هد هفاسم قلع” رف » 

 رب قوح ك یراجشاو ناتسوبو عابو یراوص راقا
 ا بیع نویفارغح ینیدسل وا عقا و هدیداو

 . ردشقیح اداو ع قوحرب ند هبصق و .ردرو دم

 ٤یک یکیدتیا نا ینغیدل وا رهش رب كوي كىوب ییامرف

 کیدا رکد یخد رهش كویبرب رکید هدنمما (متسوب)

| 



 هک روبزابینغیدلوا هیرقرب هدنبرق (ذمرت) ك( وب)و
 .ردک رک هسلواو هد یکی 3

 تعجارم هنسهدام « ریشوب ردنب »] ۱ و
 [.هیروب ) " ۰

 عنا (سیربسو) ریصوبآ دوا

 E قدهلوا دوحام ندندق تب ر

 :ردراو هبصق ثچوک جوا هلساو
 هرهاف «هدنراوح نئوشا هدالفس رم یسحر

 بول واهدنن رق دریک مره و هدنلاش هزام وايک ۸ كن

 ص وصحه( سی زبا) نالوا ندن راد وعم كن وب رص م یامدق

 كن هرم | تب كولم . رددوج ومیرل ها رخ كنلکیه كویر

 .ردشفل وا لتق مد و :راج .ناورم نالوا یا
 4۰ كنهردنکساو هدرع لحاس یبیهنکیا

 برعلاج رب «بولوا عقوم رب مکعتسم هدنبض هزنمولیک
 . ردق ورعم ید هلیعسا ۱

 هدنراسب لحاس كلي هداطسو رصم یسجچ وا -

 هدنفارطا بواوا عقاو هدنسیبرف بونج كنهرهاقو
 .رددوج وم هقیتع يلا راسو رارازمو مارها متاطرپ
 یربصو دم میس روهشم یحاص «هدرب هدیصق »

 . ردیلاروب

 هنادبعوا ا میشلا)
 ریهاشم (یبایصلا دج

 یناتنو ترایم ہد رش «بولوا هک فوت و
 رتف ترضح حدم .ردنااش هغفلوا دع هداعقراخ

 ملص) لسرا
 نالوا فورعم هلکشد « هدرب هدیصق » یراروهش كا

 ةدیصقلا » هلا « هبربلاریخ حدمق هبردلابک اوکلا 3 ۱
 تنا »و » دیر

 یعراف رکو هدي, كرک هبهدر "هدیصق .ردداصق

 ها رق «بولی اب راسیمخت و راخرش وچ كب هدیکرتو
 :ردوش یملطم .رونلوا نیو كربت

 ماس یذب ناریج رک ذت نما
 مدب ةلقم نم یرج اعمد تجرح

 :ردوش ید یلطم كنس هزه هدیصق

 ءایبنالا كيقر قرن فیک
 ءامسلا الواط ام ءامساي

 ۱ یریصو

 «بولوا یرهدیصق قوسجرپ هدنقح (

 اش و هدیصق ر هن رزوا « داعس ت

 ییاطمید كنسه دیصق نالوا هن رزوا دارس تنا

 :ردهل بوش

 2 ا hs .روبدیا نا یتغیدلوا رب تن ربثآ نیا هی
 هبصقرب كجوڪ ا( و) ج يوج توقاب

 ندبرغم یساو یلصا كن راترضح یربصو میس

 ۹ .یدرلذعا نطو لقت ہهرےد یدادحا بول وا

 . ردشعا لاحم را هدرا
 هددیسور B08 (N دوخا 008) | ۰

 7 ام هد (اینیهلوو) هک 0 2

 (فیالوقی)و كرهدیاقس ینیرلتلایا (نوسرخ)و (ایلود
 یتیرلیاچل

 -راق یسهبصق (هقفورودف) یرکص

 ۷ ٩۰ یسارج

 یغعام ربا (هل وتسب و) هلم اوب بس .رددنل وط هزنم ولیک

 .رش تهج كنايصلاع هک ءردراو اهد ر ندنرلمیات
 ی وط هلاش دع و هب ع لاش ءهللاعب هدنسهیق

 ندقد رآ ییدودح ناتسهل هلا هیسور كردیا نایرح

 هدنسبیغ لاعش هرتمولیک ۲5 كن (هووشراو) «هرکص
 ۷۰۰ یسارم .رولیکود ههلوئسیو ندنلحاس غاص

 . ردهدنل وط هزم ولیک

 وفساو ايل وق «هق وینیس «3 رهک ندنحا یرهش

 ندکدتا ذخا ید

 . ر ولم ود هنغام ربا (ربید) و دن سس

 .هدام « یزاغعو جنون
 | یچا ذاغو

 مسا ا لیا مور

 لا مور»] اس نسکزاغوب
 .هلرویب تعحارم هنسهدام « یراصح

 اخس هع ر وک كنتالورتانم |.

E 
 «قرلوا هدنسیقرش بونح هرم ولیک ۱۳ كنه رسکو

 رب كوي هدننهج قرش ینعی لوص كنبرم وصهرق هجا
 وب سس .ردراو یسیلاها ربق ۲۵۰۰ ءبولوا هرق
 .زوب و هدنساضقو قاینس داغ رو كنتالو هرقن آ هلسا
 .ردراود رقرب كج وي یندهدنن رغ هزنمولیک ۲۰ داغ

 ی A هدا داغز و كشنالو هرقنا ]| ۰
 قمی هدنراسپ لحاس كجامريا د قرهل وا :هدنسیقرش
 بولوا هبصق رب كجوک یزکیم اضق عقاو هدنبونج
 یماضق نایلزاغوب س .ردراو یسیلاها ردق ۰

 هدنب ونح يانم كنس هطخ ق

 هاب راقاجنس یرهش ربق ابضو هبرصیق اب ونج «بولوا
 كنوپو هلقامربا هجاد روکذم یبیضارا . رددوریمه
 «قرهشوا اوراو قس هلاچ جاق رب نالوا ی رلعت اب

 قاغاطیراذرط رثنکا .ردرادلوصحم و تبنم هعقدلوا



 ځو ب
 یخو «ردراو ید یراامروا قوحر «بولوا

 هب هب سصیق و ی رهش رڌ «بولیسک نود واو دا

 ۱۱۳ ریارپ هلیسهیحان غاطقآ اضف .رونل والقث یخد

 هرز وا قلوا ۳ یسهلجح «بو لوا یوا ی دب رق

 .رد راو یس اها ۶

 تعحام 2 شودام ¢ نادغد « 1 ۱

 [ .هل روپ
 -رآ لوا هنس زوی رد یا ناب

 «بولوا ہل وق هدقل د واد

 هل اتک رب كل وب قلعتم هر هبه ذم روما اا د وات رآ

 ییا ۳1 : نده زات هم وطنم 2 راد هتعصن و ظوع و

 ربارب هل رارتا كس ویقسر رب رکید ه رنسا (هد وب) باتک

 ۰ ریل هنل وا دع ۳1 یساسا كننای دا رو دم

 . زد رلشفل وا رش و عبط دل اعفد

 یس وقس ك ك

 هدامور

 ول وق) هدیون> یاشمآ (8080) ۱ 2
Aeی  EE 

 A كحوک رب نالوا یانمه «بولوا روش رب نال

 او هدعاښشرا هرم ۲۷۰۰ ندرح یاذح و هدنرز

 «بولوا ندنرا مش كویب كا كنیبونج یاقیمآ .ردعق
 «یراقاقوس عساوو لزوک «یسلاها ۰ ۰
 ؛یسهنافتک «یسهینبا عنصم ترابع ندریاس و اسیلک
 رهشو .ردراو یتکم جاقرو یسهاخدصر «یسهزو»

 «قرهنلوسیسأت ندنفرط رالویناپسا هدنخ ران ۸
 .وهج نالعا هنسواو «شغل وا دانا کم هد ۱

 مدبنم "الماک نامه ندهلزز هد ۱۸۲۷ .یدیشا تیر
ERA 

E۔رالارق راغلب یکسا ا  

E OA 
 ۔و) تموکح هبا نالوایسهدلاو كلام یروطارما

 ابلایموم «نکیا هرزوا كا ب

 زاو ندتین وب مه «بوردنوک سویقسپ زب هنسپ دنک

 رح نالعا هب (هرود

 لاخ* .یدیشمربدتا لوبق یفلنایتسرخ مه «شم رک

 هنند بهذم كسویوف «بولوا نايتس رخ هلیمما

 .ردشعا تافو هد ۸٩ "و «شلوا میات

(Bogomiles)ن کیا نوا  

 ی ll 0 ۱ لسوغو
 ترمعح رلث و . ردم۲ | نایرب و هرلندیا تیعب هبهذمر

 .راردنا راکنا یتکیدلرید تافولادعب و ینثیه ول | كن اسیع

 .روطاربیا هینیطنطسق (لیساب) بیبط نالوا یرلسبر

۱۳۹۵+ 

 .یدیشفلوا قارحا ندنفرط (سونموقسیسکلآ) ندنرا
 .رویئلو دارفا ضعب هددیس ور مولا جات هبهذم و

 ثلاع هديل امش یاشمآ (Buffalo) ۱ ولافوب

 وو هدننروهج قروو كن همی
 (هب را) قدلوا هدنسس رع لامش هزم ورک ۰ ا

 ۳۲۵ ند: لالش (هراغای)لو هدنفرش یامنم كارو

 «بولوا رپ لوپ مقاو هدهفاسم كلءرتمو دليك
 یبننم هقرویون یناهل لزوک «یسیلاها ۰

 رب و یتراحت كلشیا كب «یلوپ ریمد «لودج رب رولوا
 كحوک هدنحشرا ۱۸۱6 .ردراو یرادش رباف قوح

 هديا تیبها بسک هنوک ندنوک «نکیا هدنلاح هبرق رب

 كوي رب نر راس یسیلامش مش كي هعذج كلام كار

 .ردشمک ه < رح

 - وا ندنویعیبط رہهاشم (13101107)

 هددسنارف هدنګ رات ۱۷۰۷ بول ۳ نوف ا

 . ۱۷۸۸و ‹«شغوط هدنس هبصق (رابت وم) كنه وغروب

 ڻٽکح «كرهدا باشا هونف .رد شا تافو هد

 ایلاتا «هلکشا را ترش تک هدتعارز نفو هیعیبط

 ایمداقآ هدنندوع .هرکص ندکدشا ك اس هب هزیلکنا و

 بصن هنکلر دم یسهجخاب كلا رقو «باخنا هنغلاطعا

 هب یعوبط خر رات كرهدا هدافتسا ندوب .یدیششوا

 «شمالشاب هغمزاپ ییبط ران رب لصفم «هلصاصتخا
 ا م نه وا کنار

 قفوم هلاعا ینیرثا و «هدهسیا شمریک هلرب رب و
 رب كناناویح هللا نداعم زکلای .بویمهلوا

 .رد رابع نددلح وب ییا نوایرتا اذهعم . ردشلج

 ینیرغ هیقبو

 ۵ زاب ی

 ندنفرط نف ًارخؤم یتاعلاطمو دعاوق ضعب ردقه ره
 لاوحا ااو دلا شثوا بیذکتو حرج

 ینیدناللوق .ردشما ریوصت لزوک كي ینسهسصوصحم
 مه یانگ فلغلوا نوک زود و جصف كب شف ناسل

 لئا هنافاکم نکیا تایحر
 توف)و ؛شم هروک تامازرحاو

 . ردرتا رب ییدا مه ینف

 من عاوا «بولوا
 ید هنغلثوق یسهبصق (نوفو) عقاو هدنتلایا (رود

 (نوفو) هحهداسو (ینوق نوفو) «هلغغلوا صن

 یرا .رد(قرلقل) یمسا لصا .ردشلوب ترهش هلیمسا

 . ردشُ وا سل و عبط هاب اعفد

 13066268و 106-) ساق و د وخاد ۲

 هر رومشم كا 19 E ۱ 3 فو
 یعورشات دلو كنب رندنراجت هسنارولف بول واندن را



 لاغتشا هلراثآ نیتالو نانو کسا هلکرت یراج
 زرنا ضعب قلعتم هنایداو خیرانو ؛شمالشاب هک
 نالوا ترابع ندهباکح زوب هددسیا شمزا ید 0
 ندنسیه یرا یناونع « نوک نوا » ینعب (نورم ةد 3

 نالا بول و |حیصف كب یناسل .ردشم وب ترہش هد 7
 .رددودعم ندنرات 1 نا تا یساسا كنایدا

 .ردشلزای قیحآ زآرب «هدهسیا لوبقم ك یرا وگو 1

 .ام) یربق ع ورشم ریغ كیریور لارق «نکیا هدیلوب ا
 (هتمایف) ینو هدراپاتک ینیدزای «بودیا هقالع هب(هبر
 باستنا یند هب (هناژ) هچلارق .ردشقبا دای هیعسا
 یسسنرپ کیا وب ینیرتا یلناونع (نوماقد) «بودیا"
 شم زای یتدراعشا ضع .ردشمزای نوجا تمریدنلک ۲"
 كن وب توش روک 4( قرازنب) روهشم عاش «هدهسیآ 1

 روکذم .ردشعا قارحا ینغوح هکدزوک تو
 .ردشفقل وا هجرت هیاسا ره نامهو «عبط هاب اعفدآ یر

 | یاقوب
 .رودبا رکذ یوج توقا نفی

AE REE E 

 و را ئ وا ۳1 وک ندنف ناقوب
  ۱ندنفرطدایز ن هللادیبع هدعبو (یدبع دو راج ن ردفا

  1شادیا عتف ندنرافرط (ییهاب یرح نبا) نانلوا لاسرا

 رد روطسم هدح وتف یک یی.دلوا .

 ر بر كنادناخ رب ەدە هد 08
 ۱۵۰ كدر ۰ ند۱۲ ۵۰و شمکچ هتتساید ۰
 . ردشلک مدآ جاق رب شا ذوشو مکح یارحا هنا

yx, Jae (Bocchoris) 

 e ۱ سزروتفو

 .ردسا نلیریو ندنفرط یراخروم ناتو هنیربخآ
 ییدلوا هدنلا كرلیلشب- یطسو صم هللا ایلع مص
 كرهدیا تعانق هلیتم وکح لفس رصم تاذ و زا

 ٩۷۰ دالیلالبق «نکیا هدکعا تکلع هرادا هالد6 8

 «بودبا موعش (نوک ابس) یرادکح شبح هدنشر#
 سیسأت یهلالس یجنشب ییرکیو «طبض ید ینساروا

 هصوصم لا باح (اقوب دوخا)

 دل واهبصق 12 0 (سیس یه)

 ی درد

114 

۱ 

۱۳۹ 

 تر ینغ |

 قو ب
 .رف كناسوم ترمضح كنو نيخ روم ضعب .ردشلنا
 نددالیم هدلاح وا . ردرلشل وا بهاذ هنم دل وا ییوع

 . باک مزال یسلوا شمروس مکح لوا نرق یدب نوا
Bocehus eیی اش ناب تر وام  

 رب ا ۱ اِ
 (ا روغو) یداماد لوا هس ۱ نددالیم بول وا

 رام .هدهسیا شا برح نالغا هرایلامور ریارب هللا
 (الیس) «قرهلدایعوا هما زینا هعفد ییا ندنفرط سو

 هک ملست هرایلامور ینیدامادو هبهلاصم دقع هل
 .یدیشلوا روم

 سا كن زیلکنا e ۱ رزالقو
 تدم لوط «بولوا ندن ويضرا

 شش و ی عم ضرالا | اع هد .ونفلا راد د روفسق وا

 هب هیض را تالکشت و باتک جاق رپ هدنف وو
 یتا ا یکه دبا وب كناروت هلبا هینف تایف شک یقلعتم
 وط هد ۱۷۸۲ .ردشعشیلاچ هكا قیفو و قیبطت
 .ردشتا تافو هد ۱۸۹۱ «بوغ

 -روآلیزق » ی N هنووق و
 بکر قتلود رسوا .«نام) .م :

 .روت وا دع قم هبایعلاغ «بولوا ندرل هطخ ندا

 یونج بغ «بولوا مقاو هدنسیقرش بونج كایچلاغ
 شلربآندناتسراجم هلیئریص كني رلغاط تاب راق ندنتهج
 رلیسهعطق نادغب كناینامور ابونج . «هدلاح یتیدلوا
 ٤۸ هلا 2۷ ۱۲ .رددودحم هللا هیسور |[

SE AIRS Oتر لول  
 هب رع بونج ندیقرش لامش «بولوا دن هدنراهرآ
 هلیاسح یشحوا شوق یمطعا لوط نالوا, یرعوط
 ۱۰ ۵۲ یبهیعطس هحاسم . ردهرتم ول ۰
 . رد را و یسیلاها ۱ بول واهرن ولیک عب م
 ندنراکتا یسهلسلس تایراق یمطعا مسق كنسیضارا
 هلا (رتسیند) زکلاپ «بولوا قلغاط «هلفلوا ترابع
 یعسق قرش لاش نالوا هدنرهرا یرلارجم ( تورپ)

 3 هدست اد طح و ك E E تا راف

 یعامربا رداد . راقیح ردق هرم ۰ یعاثن را

 امرا تور, «یک کیدتبا لیکشت ینیدودح قرش لام

 .ردهووأ

 ی «هلناعب ندنابراق عد یاچ وا ندا
 4 (جوو رزق) نالوا یز رک «كردیا قش ییهبووف
 کر یتغامرپا (ترس) .راریشل و هدنفرط تسوا

 وقو ید یرارهن هعزسب و (وادلوم) هللا یاچ ییا
 نیل دی اب



 ك و ب

 «ه رکصندکد تبا قس یدطخ و «بودبا ناعب هددنن و

 کم وادا هل رو . زریلوا لارا
 مالغاصكب هدهسیا ترس یماوه .ردعقاو هدنسبام
 رایلپوک «هدلاح یفیدل وا تبنم كم یاری وط «بولوا
 هدنلاح كالتفح یضارا رنک او «ندن رلقدل وا لهاج كب

 رصم هجلساب ند غی دلوا یلام كرلیلیوک «بولوا

 دادعتسا ینالوصحم نالوا ترابع ندنابوبح راسو

 قوجكب یرلاعمو یرلنامروا . ردلکد هدنتبسن یضارا

 راتآ لزوکو «ردقوح یرلنویوقو ریغص «بولوا
 «بول وا ترابع ندربمد چلا یتداعم . ریلب رب دشیس

 .رونل وب ید یراهزیر نوتل آ ضعب هدنرېن هحرنسیپ
 لهباخربمد ضعب اذهعم «بول وا یرک كب عیانسص

 . رد راو یرلهشرباف هریاسو هریبو دغاکو رلهناخگابد

 ارش امور یر لقب رفته اکا
 هدن رلحا .ردوالسا هسا رلیک ه دنتهج لاش «بولوا

 ید هریاسو رلینمرا «رایدوہپ «راراجم «رانالآ قوجرپ
 ترس «بولوا یرهش (جیوون رزق) یزکم .ردراو

 هطخو .ردندب راهبصق ریججا اپ ید هوازفوسو چ ودار

 جات هبدهیلع تلود «بولوا دودعم ندادش هليتقو

 ۔اہجلاغ «بوک هنیلا كنار بس وآ مد ۷۷ ٤و شو

 هلی اونع قلهقود هد ۱۸۶۸ .یدیشف وا قالا هب

 ۔اخس ۸ «قرهنلوا عارفا هنلاح هزاتم تلایا رب هح رپآ

 ساج رب بکس نداطعا ۲۰ .ردشق وا میش هغ

 هنسیموع نانوعیم سلجم ایرتسوآو ؟ردراو یناثوعیم
 .ردزاح نقح كا لاسراو بانا اضعا ۵

 ایا (دراغ) كن هسنارف (13621002110) 2

 یتیم لحاس كنفامریا (هنور) «هدن ۱ 4م
 هیحا هدنفرش هزنمولیک ۲6 كنیربش (منو هدنبرق
 هدهنس :یسلاها ٩۱۹ ۶ بول وا هبصق رپ یرکس

 تاو بح «بارشو یران روبشم رولوروق هرکرب

 (نوقسارات) نانل وب هدنستراق . ردراو یتراخت هرباسو
 . ردطو م ها یربوک رب هنس هبصق

)B 6P 1:216( ۱ ESلشاب زوکوا»ییعب ». 

 ؛بولوایمسا ت دردنکساكوپ ۸
 مار هریک هقشب ندبلاراشم یناویح وب هروک هتاور
 هعفد قوح ییبحاص دلیتک رح تعرس .یدیشءهمهدآ

 یشراق ۰ (روب) هدناتسدنه .یدیشهراروق ند هکر

 لتق كناوب ردنکسا پونلوا لتق هدهبراجم نالوا
 سیسأت هبصق رب هلیسا (هیلافکو) هدلحم ینیدنلوا
 ,یدیشغا

 لو ب ۱۳۹۲

Bougainville !رو )  al 

 10 او اب | لیونکوب
 هدنفرظ 4 یوا دهرا ۱۷۱۹ ند ۲
 «شقا ارجا هبر ع تحایس رب هدنفارطا كضرا 1

 «بولوا قفوم هنایفشک قوچ رب هدریبک طیحم رو
 ندا REE تک هلبلح ییدیموع تبغر هدند وع

 (هنی ولام) یکم دیدنه رحم .ردشعا رشن همانتح ايس رپ

 یضاح هدنرفس هدانفو ءشقا طبض ید ینیراهطآ

 تافو هد ۱۸۱ «بوغوط هد ۱۷۲٩ .یدیشفل و

 یکسایردارب نالوا فو رعم هلعسا وب ه . ردشعا

 كوي هلا هیدا بتک ضعب قلعتم هنیرات آ نیئالو ناتو

 (تهاشردان ینعب) كناصل و بسامهط هل ردنک سا

 .ردشهزایباتکرب هدنلوب هسیاقم ییرارفس نالوا هدنه

 هد ربیک طرح ن ینا یسع اد بناک كنايمداقآ

 یوم حایس ید هریزج رب ند ریازج نومولاس عقاو
 . ییونج ضع ۵ ۳۲ «بولوآ یمس هلیسا كہلا
 .ردعقاو هدیقرش لوط ۱۰۲ ۳۰۲ هلا

 اب لی نیز ET ۱ ۱ لوک شاد دل د دشت 8۵
 یسلاو هیات بدم لوط 20ت ناو ۰ ۰

 هبا و و قادوا راو هنلاوحا كيلاراشم بونل و

 شهر و تالیصش یخو ‹شەزاي باتک چاق 1 قلعتم

 رای «بوزبسوک قا رادفرط هرلیات و هدهسا

 . ردلکد یلاخ ندیصعت

 | ماب نیکو
 (هزوا)و هدنس یلاعش هزم وایک ۸۸ كنهردنول «بول

 یسلاها ۲۷۰۰ .ردعقاو هدننیب لحاس كن رم

 -مم کسا كتلایا روکذم .ردراو یراهشرباف هلتادو

 نوتماترون یتلایا ینعپ یفلتنوق ماهغنیک وہ — .ردیزک
 دروفسفواو سکرب «سکسادنم «دروفره «دروفلب

 یسهیعطس دحاسم «بولوا دودحمو طاحت هل رلتلایا

 . ردیشک ۱۷۵۸۷٩ یسیلاهاو هند ولیک عیرم ۱۳۸۹

 .رویدیاقش یتلیاوب لانقلوبپ نلنید (نیشقنوج ترخ)
 .ردراو یراقازوط لسم هدعیانص راسو یرمرم

 .ربنلآ ضا یلتیلک ندنران و یوق «هلفلوا قوچ یرلاعرم
 ندناماص هللاج وسنم ندقوما .ردرومش یره اتاد

(Buckingham)هدورمکنا  

 وا هبصقر هدايا نالوا یانہه

 .ردراو ید یرلهشرباف دغاکو ینالو +٣ ضعب
 هدنفاجس لیا جا ثشالو هنطآ ۱

 هنساصف هکفلس نالوااول رکی لهجالو

 شل



 یسیلاها «بولوا قلغاط یسشارا نکا
 یک لاوجو مک و .رونلو لوغشم هلییعر تا

 یسهیض را تالوصحم .راردیا لاعا تاجوسام ضعب

 . ردهدرادقم كحدبا تیافک هیلاها قحآ

 لانش هرم رلک ۷ قو ات 9 دال و ۱
 عقاو هدننیم لحاس كليو هدنسبب رغ

 رهشو «ردهدنکح یسهلکسا كنءرهاق «بولوا هبصقرب
 .اها ۱۸۰۰۰ .ردطوم هلشرط رب لزوک هروکذم

 شفلوا سیسأت هلیتفرعم كب تیرام «یسهناسرت «یسیل
 تربش هلیسهرهتک عقال تایرشت یسزوم رز 8
 .افثکر ب لکم «یسعبطم ميسجرب یمسر نالوا شیازق

 ينکم مس ر «یییانص
 هدنرزوا كلی و یه كوي رب ياكم راو

 لح ید درلو ربمد .ردراو یس سرروک رب لزوک

 رب كنەرھاق .ردکلشیا كب یتراجش «هلفلوا یسیقالث
 . ردلماش ینیراقا وق اربکقوحرب «بولواهدننکح یس
 قارحا ندنفرط رازسنارف هدنسیدالیم ْمیراا ۹
 میم رب ندنفرط اشا د ىلع د موخیم «هدهسا شل

 .ردشفلوا نییزب هللا هروکذم تاسس ومو دیدتو

 -هرآ راهدنق هلیسداو دنس و نالو

 هح رظن ةطقن شیلا قوس هدنس

 هدلا یی (هتک) رازیلکنا «بولوا زاغو رب مهم کا
 . رد راشعا نيمات ینفرصت كنوب هلک.عا

 اس تکلف هلسا و (Beveland) | دنالو

 هل وا یونحو یلامش ەدنىسشراق لح

 ۔اش .راردقحم هنتلایا هدالز «بونلوب هطآ کیا قر

 ٤۰ یلوط كنس ونجو ۰1 یک عو ۱۳ لوط تاتسیل
 .ردەزتمولیک ۱۳ یضعو

 هدنغاخس تک رب لبج كنتالو هنطآ ۱ 1 ۱
 قرهل وا هدنلاش یابندم تكغایخسو ۰

 اضق رب هدنتهح بونج قرش كنسارج یر ناچ

 ۰ «هدلاح ینیدلوا یسه رق (هچاب) یزکم ؛بولوا
 u «بولوا قاغاط یسیضارا . ردبکم ندهبرق

 11 ¢ یف هناخهس دنه ىس

 یسیل اھا .رونلوا جارخا 4 شع یه بول وا هحود

 کلا بول وا هدى راهدار ۱۰ 2.

 ؛عماج ۱ هداضق نورد , ردمالسا یروصق و نايتس

 یردق ۱۳/۷۲,

۱۳۹۳ 

 دز یوو .یدهسیا هدکعا تیافک هیاها قت

 لو ب

 ۹ ند رک ع ؛بولوا دوحوم ناکد ۲۰و بتکم ۱

 هاو س .ردراو ید هجاباقرب هدهفاسم قلتعاس

 «بونل و اضق رب ید هدنفاعس شوم كنتیالو سبلت

 یسع مسق كنلوک ناو مماوب ءاز لک ره نده رق ٩

 كن رېن دارم هلرلغاط نالوا دتم هجسهیلامش لحاوس
 «بولوا صوصحم هیهطخ رب عقاو هدنسهرآ یسارجم

 او هدنسدب ونج بغ یاهمنم كنهطخ وب یرهش شوم
 قوح رب ندرلغاط نالوا هدن سەي ونجح تهح .ردعق

 كا كرل و زولك ود دارم «بوتقا ربا

 .ردوصهرق ناقآ ندنتهح یلاعش قرش كشوم یک وی

 . رد راویخد لوکر هلیعما (كرا) هدنرلطسو كنهطخ

 (ریل) یرکرم .ردرادلوصحمو تبنم یسیضارا
 ۰ زر درس دیصق

 ی ۹

 كج وک نلیکود هزکدهرق هرد س 9

 .رد رب كرلباچ

 لوک كنتبالو هن ردا (۳۱۵ز21) |ر ال

 یزکسم هیحان هدنساصقو قاصس 9

 هزم واک ۵ كنيلوبیلک «بولوا هبصق كحوک رب

 كنسهریزج هبش یلوبیلک .ردعقاو هدنسیقیش لاش

 هدایز یه رکسع تیمها .هلفلوا بيرق هنلحم راط كا

 «ردراو ییاماکعسا مسج ‹«قرەنلوا مک «ندنف دل وا

 یاشا» كنەسنارف (۳60)0) ۱ كل

 ۳۰ كن (هرواه)و دلایا « هنبس ) .* 
 كباچ نالوا یمانه یردلوا هدنسیقرش لامش هرتمولیک
 .اها ٩۲۰۰ «بولوا هبصقرب یزکم هیحا هدنب رق

 .ردراویراهقرباف هراس و ایوب «لیدنم «همصابو یس
 e „S| (Bolton-Le-Moor ا

 (تساقنال) 1 رول نوتلو
 ۱۵ دزتسحامو هدنسیقش بونج هرتهولیک 16 كراس
 «بوسلوا ربش رب عقاو هدنسع لاع هزم ولیک

 را و هفیطق هلاجوسنم كپاو یسیلاها ۰
 . رد راویرهش راف قوج رب صوصحم هنلاعا ئ راهنیک ام

 ایا شک دا اتو او

 ۔ض لامش ب E ۱ نادلو
 تاچ كحوک رب مبا هسردنم كویب قرالوا هدنسب

 تیم «بولوا هبصق رب یزکرم اضق عقاو هدنرانک

 ندن رافق وم كنل و ریمد نیدیآ . رد راو یسیلاها ۰
 هسوش رب هیاول زکرم ندارواو هتیوک یارس نالوا

۸۸ 



 ل و ب

 كنغاوتس یلزکد یساضق نادلو س .ردطوبم هلا
 كنفاط هعج هلغاط زوو هدنسیقرش لاش یابتنم

 «بولوا عقاو هدنفرش كلابج نالوا لصاح ندنقاصتلا

 ناخوراص ندنتهج یب لامش .ردعماج ییهبرق ۸
 یوکیارسو یلزکدسفن ًابونجو لاچ قرش «هلیغاجتس
 .ردطاحمو دودح هلیغاجنس نیدآ ید اب هل رلاضق
 كناضق «بوک ندنحما كناضقو یرهن سردنم كوي

 یمظعا
 ید یراربابو هووا تنمو لزوک «هدهسيا قلغاط

 هعونتم تادوبح ینالوصحم .ردزآ یرلنامروا .ردراو

 و كنبیضارا .ردیا ذخا یخد ییراوص

 .ردنرابع ندنعاونا كرار ب سو هویمو نویفآ هلا
 .ارخا لیخ .هلکمک ندنرانک كناضق یطخ لو ریمد
 -وا ترابع ندیشک ۲۲ ۸٩۷ یسلاها .رول وا یناج

 .ردلس یسالج بول
 لاش كنەيسو ر (ظ۸۵-0۳0۱6۲) ۱ 1 رل

 -رود) «بولوآ ربنرب هدنتهج یبع 5
 هب برع بونج «هلباعبت هدننونچ هرتمولیک ۸۰ ك (تاپ
 ندنایرح كالهزنموایک ۲۰۰ كرهدا نایرح یعوط

 .رولکود هن زفر وک (دی وول) «هرکص

Boleslasهدناتسهل هلعسا  

 ۳ e ۱ سالسلو

 ددالیم «بولوا بقلم هلیبقل « دوی » یسبحرب

 .ردشقا تافو هد۱۰ ۲۵ و «سولح هدنخح رات ۲

 هتسدنکا# ٤نا شغل وب ا ین لونع هقود یدادحا

 ندنفرط نونوا یجچ وا روطاربعا هدنخ را ۱

 -ربذنازف لالفتسا هناتسهل «بولدررو یناونع قللارف
 یلکلک بلاغ هدهرابح ییدتیا هلرافوقسم . ردشل

 هدنساکلواو طبض یيلام ضعب ا یایواروم

 .ردشعا رش ین راعم

 لاظم «بودیا سولج هد۱۰۵۸ یسیبنکیا بس
 «نوچکید تبا بلج ینترفن كموع هلبناکرح وسو
 ندارواو هناتسرام «یقرهنلوا طاقسا هد ۱

 تلاخد هرتسانم رب هلیتفایق یجشآو «رارف هب (ایتنی راق)

 یغیدلوا يک نکردیا تافو هد ۱۰۹۰و ؛شقا
 .ردشلیا راهظا

 كد هذخ را ۱۱۰۷ ند ۱۱۰۲ یسیینچوا بس

 ۔وس تموطح نکلا هدعلو "6رنشم 4لا (ینس ز) یردارب

 كنا ا نالوا شا عنم یتناونع یمللارق ناتسهل «بور

 ادا .یدیشغا تعا هلیاونع هقود نوح رطاخ

 ۱ لو ب ۱۳۹

 «هدهسیا شا بولغمیرلس ور هدغب و یب ر وطارپ ا انامآ
 ۱۱۳۸و «شلوآ روبجم هرارف ءبولوا بولغم هدعد

 .ردشتا تافو هد

 «بولوا لغوا یعنکیا كنيعنجوا یببحدرد بس
 هد ۱۱۲۰ «هنرزوا یطوقس كسالسدالو یردارب

 .ردشعا تافو هد۱۱۷ ۲و :شلوا یسهقود ناتسهل

 ینیدلوا هدنشاب ۷ هد ۱۲۲۷ یسیجشب س

 «شقا سولح هد۱۲۳۷ «بولیناط رادمکح یدلاح
 كن سعب ءندنکیدمهدیا هلباقم هنناجاهم كراراتاو

 . ردش | تافو هد ۹ «بولوا رهظم هنن رف

 «بولک راد ۳ هلسا وب یخد هدناتسهج س
 مکح كده را ۹۹۹ ند ٩۱٩ بقاعتم ینیربر
 .ردرلشمروس

 دنتلاوا امور كنابل انا 3

 ا 1 | 3
 یضیعو ۱۵ یلوط «بولوا لوک رب هدنسبص لاش
 هلیسهطسا و ییاچ (۵ رام) یهایم هلضف .ردهژبم ولیک۱ ۰

 ر هلمسا وب هن هدنرانک س .رولیکود هریکد ك

 .ردراو هبصق كحوک

 هاراس كهیسور 0

 ارت ی ا ۱ دارذلو
 ۲ ه كایعاسا «قرهلوا هدنرانک كنلوک (قوپلا)و

 ٩۰۰۰ ءبولوا هبصق رب عقاو هدنلاش هزنمولیک

 اف یدیصف از یا سرا .ردراو یسلاها
 ههیسور دن یسدهاعم نیلرب یددسیدیشعا هداما

 .ردشم رو

 ۳ كنفاجنسو تالو نوزبرط ۱ و
 .وا هیحا رب كحوب قفس هنس اتو ۱

 ا و وعو تبع یسیضارا پول
 یا (هزولقوو) كنهسنارف (011۵2۵) ۱

 كنب رهش (یرمسا تنس تنو)و هدننل

 بول وا هبصق ر یزکر م هیحات هدنفرش هژیمولیک ۸

 .ردراو یسیلاها ۵2۷۰.۰

 ۳ ت ا ناو ورد تب هو ۰ تدق

 ٤۲ كراصحهرق «بپواوا هبصق رب یکم اضق هدنغ

 یساوه .ردعقاو هدهووا رب لزوک هدنفرش هزنم ولیک

 .ردقوح یناتسویو غاب هلیسهبراج هایمو فیطل
 ۱6 «ننیرش عماج یتلآ شب «یسیلاها ردق ۰

 ,ردراو یسهبرت جاقرب هلیس هک یرداقر و یمهسردم



 كنخاخس بحاص راصحمرف یماض# نیداول اوب س
 هدنسوبونج قرش یاهتنم كشالو راکدنوادخ نوتبو

 هل اه و وا مساو یهدنسهرآ یعاط ناطلس هلیغاط ریما

 الاش «بولوا ترابع ندنرکتآ كراغاط روکذ م

 یسیوق ًابونح .هلیرلاسق راصحهرف ًابرغ «هیزیزع
 ولقاعسا .رددودعو طاح هل راتبالو هرقن آ یخدافش
 یسهلج .«بولوا یسیلاها ۳۱ ۵۰۰ رار 6
 یاچ نلک ندراصح هرق ندنسهتروا كن هو وا . ردلسم
 هیوق «هرکص ندکد تبا لیکشت ینلوک (ربا) هلارح
 راكد هنلوک رهش ق كرم رك هند ودح ییالو

 ۔وصع «بولوا رادل وصحم و تنم یسیضارا كناص

 ندنعاونا * مویمو نویفآ ها هعونتم تابوب- یال
 لیخ «بولوا قوح رانامروا هدرلغاط .ردنرابع

 قوچ یغد یرلاعرم .رونلوا عطق نودواو هتسارک
 یسک كيتفنو یک و نویق رادقم لیخ «بوسلو 3

 اسک لیرق هدهفاسم قاتعاس ۳ نداضق کرم .رویلو
 . رددوجوم هجلیا رب عفا هضارما ضعب هدلحم نلتید

(Büûlwer-Lytton) [ ۰ . ۱هلکنا  

 اوا ی ۱ نول رول ٩
 هد ۱۸۷۳و ءشعوط هد ۱۸۰۵۶ تولوا ندش

 هی یرلباتک ورتایو هیاکح قوجرب .ردشقا تاف
 .ردشلوا رهطم هتیغر هداعاا قوف یراآ «بوز

 «بوالو یندهدنکلررحم لر هر یسایسو یبدا ضعپ

 تاعالصا «هدقدنلوا باضننا هنفلاضعا یسهراق ا

 هلیس هنر قلدرول هدعبو ؛شفلوب یرادفرط تالیدعتو

 دلسا وب هنب س .یدیشقل وا لوبق هنسهراق رادرول
 راث آ ضعب ید یسهجوزو یلغوا «یردارب فورم
 .ردراشعا رشنو رر 8

 هب دراقس) كنهسنا رف 5 ۰

 ا اش رز هاو
 .ردشعا لیکشت ینساضق (هیولو) هدهددح تام

 .یدرونلوا هرادا هدننروص قلت وقرب لقتسم من هلیتقو
 هیامور) كنايلابا (13010800)

۳ 
 تلابا هدنقرش هزه وک ۵ كیالبم و .دنمش هز

 ۱۰۵۰۰۰ «بولوا رهش رب کسو كوي, یزک سم

 «ینپلاها
 لزوک «یسهچڅاب تانابن «یسهناختک كوي «یسهزوم
 ددعتم «یسوراپ كوپ, ؛یرااسپلک عنصم «یرلیارسم

0 
۱ 

 «یرلایداقآ ددعتم ییونفلا راد روهشم

 ل و ب ۱۳۹

 .ورشمو رلکهج هما هلبرلشاف كہا ء«یراهمشچو هلق
 یکسا .ردراو یژهشرباذ هراسو تارکسمو تاب

 تیروهج رب هج ربآ هداطسو نورق «بولوا رش رپ

 كىا
 وا طبض ندنفرط ایرتسوآ اروم «كردع هتسرادا

 قلهرآ ر ه دعب و شغل وا هرادا هدننروص

 .یدیشفلواقاطا هنغللارق هیدراس هد۱۸۵۹ و ؛شُل

 .دوم) ابی لیلا (هرارف) الاش

 وا دودحم دلیسهطح هناقس وط 1۳ « هلی هف ود (۵ن

 .رد راو یسلاها ۰۰۰۰ بول

 ا كنەسنارف (BoE) ا

 اا (هلاق وداب) هدنسل اس ۰

(Uرهش رب هدشس رغ لامش هزم ولیک ۱۰۸  

 نکل تالدا كب «یسیلاها ۰۰۰۰ «بولوا هلکساو

 ۔اکعسا نیم ءیضوح ییا «ینامل یل وعص لخدم

 بتکم «یتکم هیرح «ینأم
 كلش «یسهناخنک «یرلتیعح عیانصو نونفو تراش

 یتایا هیولو س

 «تعارز «یسدادعا

 نددالیم .ردراو یرلءاج زرکدو یسیهام دیص «یتراجت
 :یرفللوا یتیسات ندنفرط للامور لو

 (هنیس) هلساو س .یدیشف وآ اما هلکسا یرکسع

 هیصق رب ید هدننض هزتمولیک ۸ كسرابو هدنتلایا

 .هش راف هماقب ددعتمو یسلاها ۱۸۰۰۰ «بولوا

 نالوا ندنرهربسم روهشم كا كس را : دوو یو

 وا هدنسهرا كسرا هلا هبصق وب (ینامروا هینولو)
 صو صح هنندیص كنيرللارق هسنارف هلیتفو بول

 نرق یجب ۱۸و یجب ۱۷ هددسنارف ساو س .یدیا

 هبلاع رب نریدشیتب ماسر رورشم جاق رب هددالیم
 .ردشملوا ۲۴ ید

 "| یواو

 و
 كرادکسا «هدنسب ونج برغ هرتمولیک

 ارم هنسهدام « یدنفا طصم « |

 ] .هل روپ تعح

 رهش رب یزک یم اول هدنتالو یوم

 Ne اب رقت كن ویطسف

NE 
 لک ۵ ۰ ندنلحاس ریکد» رق و هد ونح قرش هرم

 ووا

 ا
 NS هدیفرش لوط ۲ ۲٩

 < 0۸ 7 هد هفاسم كلهزنم
 ۰" هلا یاش

 نلند ید (وص كوی) و ها طاع هل رلغاط

 كنعقوم «بولوا سسوم هدنیرق هر نالوا یانمه

 -اوهو بآ .ردراو یمافثرا هزبم ۸٩۰ ندرح یاذح

 غاب یفارطا «بولوا قوج یراوص راقآو لزوک ی
 ۱۰۰۰۰ ,ردروئسم هل رایوک روم و طاحم هل دچابو



 لاو ب

 , کلا «بولوا یسیلاها ردق

 دحاسم و عماوج د دعتم . ردمالسا ًالماک یروصفو

 ناینسرخ یزویکیا رب

 رب «یسشراچ «یتکم هیدشر «یراهسردمو هفرش
 یسهناخابد جاق رب «یتعاس كوپ رب «یسهعاق یکسا

 تعاس رب كربش .ردراو یسقیتع راثآ قوح رو

 کیا یلکیلحو یلدروکوک هدنراذک غاط هدنیونح

 ۔ارخ كنیدق رهش (سلوب وای رداه) .روینلو هحولباق

 ندو ید یمسا ءبولوا سس وم هدنرزوا یراهب

 اس یساضق یو ےک .ردنونظم ینیدلوا ذوخأم

 ال امش «هد رک ۳۳ «بولوا هدنسهیب ونح تهح كف

 ۱۱ و و ا
 الو هرشنآ هلیسهلساس غاطالا ًابونح «قرەلوا دودحم

 ۷۵ رار هلبسهیحا وص هک وک .ردشاربآ ندنتب

 نایتسرخ یردق ۵۰۰ .کلاب «بولوا عماج یی هب رق

 یسیلاها ۲۳ ۰۰۰ ءهرزوا قلوا مالسا یروصقو

 -وبح ینالوصحم «بول وا تنم كب یسیضاارا .ردراو
 .ه ربسو هویم و نویفآ «نتک «شاځشخ هلا دعوتم ثاب

 قوحیرانویق هلرلیع كيتفت . ردنرابع ندنعاونا كرل

 ثنبرلغاط .روشنلوا جارخا كيتفت یخ «بولوا

 هلیسهطساو رم «بولوا روتسم هلامروا یربکا

 كب نوجا ترا كركو نوجا ءرماع ةناسر كرك
 راسو هدنداعسرد ندنسیلاها . ریلی ریدننا هتسارک قوج
 .ردقوح دارفا ندا لاغتشا 0 TT هدراذ رط

 ندنابکرت الو یوسف .یغ یو
N 7 4كتالو «بولوا یرب  

 ییویطسف سفن ار «هلغلوا ترابع ندنس ع مسق

 الو راکدنوادخو هرقنآ ًابونح «هب راقانس یرفنکو
 هل ریک د هرق یخد الاش «هلیغاعتس دیمزا ًابرغ «هلب رلتب

 ندنسهشوک ییونج بغ زکلای .رددودمو طاح
 .هضوح یعامریا هبراقس یساضق ردم نالوا ثترابع

 ايلف) ىرلفرط

 ا a ینسیب رع مسق كنس

 ۔هض وح یرب (س اس بول وا ه دنس

 بیرق هلحاوس
 ندبغوسط رلیاچ اط رب رکید ید ندن راحت نالوا
 کویب كا كرلنوب .رارولیکود هربکد هرق هبیعوط

 -وا قلغاط یرلفرط رثک ا كفاعس

 تا اهووا لزوک هد لاو رخ يا نول

 . رد راو ید راریا
 هووا یو «كزهدبا لیکشت ینیدودح كنتپالو هرقنآ
 ین د اط سابع ءیک ینیدنازوا ینیرلکنا ردق هنس

 ۰ ردیاج نیط را

 ۵ رس كسب وذج تهح (عاط الا)

۱۳۹۹ 
 .كنباچ لوب «قرهیالشاب ندنسهبف دودح كفامنس
 .رول وا دتع ردق هر لحاس هبوب یسداو

 ردقهنسیداو یر لوب ید یغاط نوکر وس هدننهج
 لیکشت یغاآ جاس رپ هلفاط یا روکذم «یقرهنازوا

 یرلغاط یلوبنارففز ید هدنتهح قرش لامش .ردا

 كرلغاطوب .روینل وب یغاط یرغاص بیرق هرح لحاسو
 یرلجاضآ تالهتسارک «بولوا روتسم هلرلنامروا یرثکا

 قوج رب هدرارېن .راردیواح ید یرلاعرم لزوکو
 انو هت اما رک تو اروا «بولوارل رارح

 ووا لیوح هیدتسارک

 اول ؛بولوا ترابع ندهرباسو نتک «نویفآ هليا

 دن ز هلکسا ید یرارآدقم لک «رکصندک دنا هرادا
 یتاناویح و مانغا راسو یسک كيتفن .رونلوا جارخا

 کلا «هد هسسا قوح خد یداعم .ردقوح ید

 :فلکسا هجلشاب .ردهدقفل وا جارخا یندعم روک یلک را
 لو .رد رهش هدقآ و یارتضامآ «نیط راب « یلک را یر

 ممقنم هباصق ۸ ریزهحورب یعاهس

 دعونتم تا وبح یتالوصحم

 دیحا ۵ «بولوا
 ییلاها ۰ و هبرق هدایز لد ۰

 فیدیج «یلکرا «نیطراب «هدرک «یلو : ردسماج
 .تكنبوک «یردم هحزود

 ومطسف (یاچ كوي هل رکید مثل | ییاچ لو

 ر ه دنف اهم یو شالو ف

 ها عاطالا هدننهح یونح ب كغايس رک 0

 هب لا قرش فن اع هدنسیق الت لع تكنغاط سابع

 ندنب رق كن-سهبصق یو «كرهدبا نایرج یرعوط
 ندرلغاط روکذم اورالا دعب یتسهووا لو «رورا*

 ۱۲۰ د با ذخا ید یرهرد قوسح رب نیا

 ناک ندنغاججس ییومطسف ءمرکص ندنایرج كلهرتهولبک
 لیکشت ینیربن سایلیف «كرهشلرب هاچ (یلناغوص)
 بصنم هزیکدهرق هدننرق هلکسا نالوا یبانه هک ءردیا
 ۸۶ زرانک ۰ و دا هتشارک ریو .رولوا
 .ردراو ید رارازح قوج رب

 یک هدیبونح یاشمآ (13011721) ۱ و

 .ارق لالقتسا هنناکلتسم لویاپسا /

 هد (ساقاراق) هد ۱۷۸۳ «بولوا لازبح رپ نارید

 لاک | هدایایسا .ردشغا تافو هد۱ ۸۳۰و «شغوط

 یاشرمآ هللا ایلاتاو هسنارف «هرکص ندکدتبا لیصحت

 ؛شعا تحایس تدم رب هدنسهعفج كلام كنيلابش

 9 تالوا یثزاف هایاپسا : «هدنندوع هننظوو
 کیو الئوزیو «هلغنارُق ھه راس حاق رب «بوش راف



 ی 9 5

 ل و ب

 هدعب و ؛شمراقیچ ندنکح تح ك رللویناپسا ییهطان

Eا  

r 4 
 ك

 و هدنساغدا یقلرادمکحو ؛شفلوا باختنا هنتسان ر

 افعتسا «نوحا بیذکت یناعیاش نالوا راد هنغب دن

 یسا (یولو) .ردشعاتاف و هرکص تقوزآ كرهدب

 یکهداللوزنو «یک ییدا لصحم هلتسن هنسا كوا
 ندنس هقفتم ا ایبمول وقو هنيرېش (رات- سوقا 1

 [ .هلیرویب تعجارم هنیرهدام « اییمولوق »و
 ندنکلاع یب ونح یاق مآ (011۲8) ۱ ۱
 كناياپسا «بولوا تکلم دوی رب 7

 یورعم هلیعما (ورپ یراقوب) یمسق رب «نکیا ه

 «نکیا تحل" هنسهرناد (سریآ سونوب) ید یمهقرپو
 وب هلئثسن هنمسا كراورلو هجرنلا فن ۲ لالقتسالا دف

 .ردشفل وا هيمس اوي

 ییونجیاقیرمآ س .یسهحاسمو دودح «ییقوم "

 زسلحاسو یلخاد فرص یک ایوبلوب دنیا یراتیروه#
 داس نالوا هدریبک طیع رم «بویلوا تلود ر 8
 ندنفرط یلیش هدهربخا برام یمظعا مسق یخد كنلح
 ۳۰۰ یضع هدلاح ییدعش «ندنفیدل وا شلدا طبش

 هدوب هک «ردراو لحاسرپ زج ترابع ند هزاع ۇل

 ندنرلفرط جا «بولوا عقاو هدنسبع بونج یاهش
 قازوا ندنت روم و تراجم زکارمو «شلریآ هللوچر

 یسهرهبک ٌةلسلس (رلیدروق) ابر ایویلوب .ردشعثو

 -وکذم لابج «بولیربآ ندو ړو یلیش هلیرب ندن رلهبمش
 هعفترم یضارا یرلک دنا لیکشت كنم راهبعش راس كن«
 (یآوفاراب) ًاقرش هدنتلآ كرن و و ندن رلکنا قرش 1

 مساو نالوا دتم ردق هنبرلارم یرارهن (هروپآوغآو
 هب دح رادم یسهشوک یونح .رد رابف ندرلءوو

 هب ییونج ضرع ۱۱ ًابیرقن ید یسهشوک یلامت
 یبونج ضع ۲۳" هلی ۱۰ یتعسو «بولوا لصا

 «لیش اغ .ردهدنرلهرآ ینرغ لوط ۷۳ ها

 ایلبزارب (ةرشو الامش «هلبا ورپو ریبک طيح رب
 هل رل ر وهج نیتنح را و (یآوغارا) ید ابونج >

 NAT یسهیعطس ةحاسم .رددودحم و طاحت

 . ردلداعم هناثم ترد كن هسنارف بول واهرتم ولیک عب ۲

 (دن۲) «بولوا ىلع كسکو كا كنسهعطق اقمآ

 هب هبعش کیا لوا ندنمریگ هتکلم وب یسهیطع لی

 تیروهج هلاعفد «بودا صیلخح یدیایویلوو و ۱

لر و یمسا (راویل و) جد هنير
 9 راتسوغآ » ] . ردش

۱۳۹۷ 

 | نوتب ایوبلوپ س .یرابناو لابج «یسبعیبط لک

 ل و ب

 وب هلبا ورب ادشا و ةبعش «ندنکیدنبا ماسقنا
 یدودح طخ هدنسهرآ لیس هللا ایویلو هدعبو اي ويل

 هبعش ؛رولوا دنم یضوط هونج «كرهدىا لیکشت

 رب یرعوط هقرش هدنجا گابویلوب هسیا یسهیقرش
 رل وق اط رب هفرط رهو «ینازوا هدنلکش كسربد

 .وهج نیتنجرآ ءهرکص ندکدتیا دیدع راهبعش یزاوتمو

 ۳۸۲۰ هدنسهرآ كنربص ییاو .رولوا لخاد هنتر

 1 .رورلوا لصاح یداو رب عساو هدنعاشرا هزم

 و راهورذ حطل ره هد: ةدننماهیف ما هنعس تا هل

 ردد هبهزبم 1۵۰۰و ۰۰۰و ۰ بو

 هلزوو رات شبق زا یرلتسواو ءردراو یرلعافترا

 یانرا) اشلیکساوقا یریهلشساب درلنوب . ردروتسم

 «یناکرب (م ۰۵۸۰) اوغالوا «یغاط (هزم ۷۲

 (م 6۸۰ ۹) الیراقسیو «(م ۰۸۹۹) شلیک هات

 هرآ هرم ۱۰۰ هلا ۱۲۰۰ یرلعافتراو یرلغاط

 «راقساله «ودانوقو فاقناقیل «همافاآ نالوا هدنس

 ندو یرهورذ كنهیقرش همش .ردب راثاکرب وقادالال

 یسطسو عافئرا هرزوا تیموع یددسلکد عن رم

 هد وداون یرلغاط كسکوب لا «بولوا هدایز اهد

 ۰۲۰ 6) یاموقاش اش «(م ۰۸۸ یعافترا) هئاروس

 ۵4۹۹) اقاقاق 0 ۱۱۸4) سوتو هواووه <«(

 و .رد(م ۱۵۰ )٩ یاهلباو )م E »)م

 ینیدلوا یئاط كسکكوب كا كنايويلوب كنيکهرکص

 ۔رذ عفیم كا ید یناکرب (وردب ناس) .ردن ونظم

 زوطو موق ماطر هدنرهرآ كرلغاط و .ردادنر هو

 هماقان [ .رودلوب رلقلقاطب و رالوک ضعب هلبرالو-ج
 رغ لحاس «قرەلوا ترابع نددس چاقرب سارت
 ردق ههزغم ۱۰۰۰ یعافنراو نانازوا (زاوثم هلا

 .رولوا لصاو ردق هلابج ل
 ۱۰۰۰۰۰ بولوا عقاو هدنسءراكن هلسلس ییاوب

 كنءهووا عفترم نانلوا نیمخ هدنتعسو هرتمولیک عبر

 (هفاقیتی) هدندودح ورو هدنیقرش لاش یاهتنم
 هم ۳۸۶۸۷ ۸6: روتر لوک رب تلاوت هدا

 ۸۰۰ ییهیعطس هحاسم بول وا عقاو هدنعاقن را

 یفایآ كلوب .ردهرنم ۲۱۸ قعو هرتمولیک میرم |
 یرعوط هبیبرع بونج یربن (وردآوفازد) نالوا
 (وروروا) دوخای (وبویوپ)و (ساغآولآ اپمب) یرهقآ

 هدكنون هک ؛رولیکود هلوک رب رکید تورم اراشا |
 «بولوا هرامولیک عیرم ۲۸۰۰ یسهیعطس ةحاسم |



 ل وب

 قصشا کنءروکذم لای .هورپ ییدلوا ناد كل
 «بوفآرلیاچ قاطرب كجو ندنراکنا قرش بونجو
 (وناموقلی) «كردهشلرب رایکهدیونح مسق ندرلن وب

 یغوط هونج قرش هک «راردیا لیکشت ینیرهن
 ودح كنبرلت روهج یآوغارا هلا نیتنحرآ «قرهقآ

 كنوب .رولیکود هاريس (یآوغارا) «قیرفتلادع ینید

 ديقسش لاعش یراربم (ءرومام) و ( لکیف تنس) هدنلامش
 (هرولآوغ) ناربآ ینیدودح ایلیزارب «قرهفآ یرعوط

 ندنسیلامش مسق كنيرلغاط ایویلوب هن هدیفاشآ اهدو
 دمآ) هدندودحت ایلیزارب كرهشارب هل رار (ینب) ناقآ
 ارد ) تلوا سره دوس کا تام (نوژ
 یندهدنلاعش یاهننم كنايوملوب .رارویدیا لیکشت ینیرهب
 ایلیزار «بودبا نایرج یاچ جاق رب نسلک ندورپ
 (سوروب) ندنرلعبات نوزامآ «هالوخد هنغاریوط

 كنايویلوب هلهجو وب .رارولیکود هنیراره (اوروب)و
 «بول واعقاو هدنسنام یسالطآ طوع رع یمظعا مسق

 ءاقیتس) یر . ررمسقنه هنن راهضوح هتالپالو نوزامآ

 نونج نکلایو ؛ردنرابع ندنسهیلخاد ةهضوح (هق

 كج وک رب حبات هنسهلام ریبک طرح رحم هدننهج قرش
 یراوصنوغروط هدهیونج تهج .ردراو یسهضوح
 « یسارح زوط » ینعم (لساد هبماه) «بولوا قوح

 هدنسوم رارو غا هک «ندراو رب رب فورعم هلیما

 هدننحم هزم جاق رب هدنعسوم قلقاروق «بونود هلوک

 .رونل و روتسم هلیسهقبط زوط رب ضایو قالراب
 نام هدنتعسو هزنموسلک عبرم ۷۸۰۰ ار وب

 .رونلوا
 دودعم نده راح ملافا اويل و بس ,یساوهو ملقا

 هدنرارب نانلو هدعافترا زا ندرح یاذح .هاغلوا

 یرانفرط نکا .هدهسیا هدایز تكلا ترارح
 .ارا :ندنف دل وا عفن رم كب ىلابج «بولوا قاغاط

 كرهدا لادتعا بسک ترارح «هکدلسک وب یسبیض

 هدرارب وا نالوا بیرق ردق وا هیاوتسا طح تیا

 .رونلوا نداصت هندورب ر صوصحم هیلاش بطق

 یدمرس رلغاط قره الشاب ندعاشرا الهرم ۵ ۲

 ندندودح راراق یدمرس .ردروتسم هلرازو و راراق

 (هواربانوب) راع نالوا ردق هعافترا كلءنم ۰

 هک «راردیا لیکشت یپهقبط رب قونوص یراکدتیا رییعت
 لاقت روب یسیضارا «بولوا ترابع ندشیق رب یعاد

 ندندورپ تدشو «رونلوب روت هلهج عولرپ هدنکنر

۱۳۹۸ 

 نا وا ص و هب اشیمآ ا «ب ويل وا یسیلاسها

 3 تاناویح نان د هغاپلآو امال «وقا اوغ «ه وغو

 ۳۳۲۵۰ ندیدودح كن هقبط و . ریشال وط یرلپ روس

 . فورعم هلکشد (5 وب) رام نالوا ردق هعافت را کالزبم

 یساوه یند كنو هک ءراردا لیکشت هقبط یجکیا رب

 ضعو هبرآ ع «هدهسیا زا یسلاهاو قو وص

 نوبق «بولوا قوچ یرااعرمو «ریلیریدشیتب رام ریس
 ندا تقبس یرکذ كنایویلو .ریناس یرلیروس امالو

 .ام كنو «بولوا لخاد هب هقبط وب یسووا عن ره

 ا كنا وک (هقاقیت) الثم و هدن رلف رط ضعي یهظف

 یسهقبط یی وا .رونلوب ید یرلجاغآ نوتیز هدنر
 وا هدنسهرآ یرلعافترا هزم ۲۹۲۰ هلا ۰

 هدنروص یئادو لزوک تیاغ یساوه كن وب «بوآ

 ینعپ (هلاو هد ارسساق) .ردهدلاح رب كحالیب هلند رام

 كاو نوک سم كا رار وب نالوا ریبعت « یشاب هرد »

 اهع وطن تا وی ی بسا توا یر روم
 یسه ریس و هویم ع و ره ناه كناب وروآو سم هلا

 -را كلهزنم ۱۰۲۰ یقرلوا هدنتلآ كنو .ریشیتب

 وا رییعت (دغا وب ویدم) هقبط یحدرد نیا ردق هعاقت

 «ردقاعص اهد یساوه «بول وا ترابع ندرارب نانل

 كنوب .ردروتسس ملا هر راجشا یرلفرط رثک او
 هسیا لفس ٌهقبط نانلوا رببعت (هغنوب)و نالوا هدنتلآ

 یناقاق «یشماف رکش «هوهف «بولوا قاجص كب
 هبهقبط و ییالوصح هراح كلام راو ا «سوم

 یراوه كضرا ماقا نوتب هلهحو و .ردص وصحم

 «بول وا دوج وم هدابو لوب «قرلوا هدنتسوا كتر رب

 .رددوح ومهدنکلم وب خد تاناب صوصحم لقا ره

 موم E هدراهغن و یی هد هقبط یش و یحدرد

 ینیدغایر وای ه رمد هرآ هنس نوتب «بویملوا یرالصفو

 ۱و وا ی یی و ءهدلاح
 هنرلم وم قاقاروقو روغای هنس هدنرهقبط (اتوب)و

 نالوا ك٬٤د یزاپ كنار وا یم” وم رار وغاب . ررمسقنم

 .ادنا كم ومو .ردا ماود ردق هب رام ندینات نرشت

 .رولوبءوقو قیص كي ید راولوطو راهنوطرف هدنر
 هد رافوب س .ینور عبانمو تاناویحو تالوصحم

 هنس هفلتح اقا كضرا رک هدایوملوپ یک یکیدلنہد

 تابوبح «بولوا لصاح یعاونا كنالوصحم صوصح
 عاونا هلئالوصحم راسو وباقاق «رکش «هوهق هلا هعونتم

 بت لم ہدہط هقشندب و .ردراو یر ربسو هویم



 لو ب و 9 3

 عاونا راسو یراپسلاس «نینیک ؛بوئلوب یعاوناكت
 وہ یسیلک مسق كراتواو رلجاغآ نانلوا لاصحتسا هب ود

 واطوهدقلیجایو «هدهتسارک «یک ینیدقیح ندتکلم
 یرلنامروا یواح یراجشا قوح كي لمتسم هدقلن اش
 .وق نئلسب «بولوا قوح یخد یرلاعرم .ردقوجید
 .اویح راس .رونلوا جارخا یاب ییبخ ندراامالونوب
 ندنتسوب كناويحع ولر نلنید هلیشنیش «بولوازآ ین

 كا كنايند ایویلوب هجن داعم . راقیچ رک روک یلتیلک ینو
 وصو رباعمو قرط «هده سیا دودعم ندنرارپ نیکنژ
 .ردهدقف وا جارخا یزآكب یالوط ندنفلتیق نودواو

 «شموک كنغاط (یسوت و) «نوتل آ كنیراوح (زاال)

 تنسا رح (هماق:ا)و یالق كن راراوح (وروروآ

 خد یراصحا تیق ین .ردروبشم یرلندعم ريق
 هبرح رویط هدنلحاس ریبک طيح رحم .ردقوج
 و هلتیلک هدام رب نلنب د (وناغ)و ندا لصح ندنسرب

 وم یخد یرلنیغی ریمد هدنسارعع هماقانآ یک ینیدل
 . ردق وح كن ید یزوط .ردد ِ

 ۔ولوب س .یرابهذم و ناسلو تیسنح «یسلاها

 هدرلغاط بویلوا مولعم هلیماغ یسلاها رادقم كن

 .دیلصا ماوقا ناشالوط هدنلاح یثحو هدراهووا عساو
 هک ءرویلوا نم ردق ۲ ۳۰۰۰۰۰ هقشب لد

 -ولیک عبرم رم «بولوا زآ كي هروک هنتمسو كتکلم
 مسق كنيلاها .رویشود هداز 13 ندمدآ رب هنشاب هرب

 ندنیداق هباقیمآ ندایناپسا «هدهسیا لویناپسا یمظم
 هلراتیداق لرب رانوب «هتهج یرلکدنیک رلککرا هدایژآ
 اقرمآ رات «ندنرلقدلوا روبجم هطالتخاو جاودزا

 نای هلاق صلاخ ید هدایویل و «یک ی. دل وا هدنکلام

 لرلو اپسا یلاها رثکا ءبولوا زآ كب رلویاپسآ
 دل وتم ندنطالتخا كن هی ز یارساو كن هیلصا لاهآ

 یسهلج كنهیلصا یلاها .راردوسنم هراسنج ز

 صوصخایلعو یرلقاط رب «بویلوا هدنلاح یشحو
 (اوشیک) نانلوب نک اس هدنسهضوح یلوک (هقاقیتی)

 وا لوا ندنفشک كلاقمآ اتاذ یرلسنج (هراعآ)و
 لئا هترضحو .تیندم ر صوصح هنرلیدنک هد را

 «ندنرلفد-لوا شتا سيسأت رلتلود مظتنمو «شفلو

۱۳۹۹ 

 | رب «بواشای هدنضح هعفدلوا ید مویلا رلثوت

 | ابو هل رلویناپسا یرلقاط ربو هدنلاح صلاخ یرلقاط
 هجلاها رادقم یرب ندتقو وا ؛بولوا هروک هقیتس | -وغ) .راردهدقفل وبهدنلاح زا: دل وتمندطالتخا هل رای

 | «بولک هاوبلوب ندنرافرط یآوغاراپ یخ د یوق (ینارآ

 ل و ب

 هرابآو اوشک .راردهدقماشاب هدننضح هحدلوا

 لوق «بولوا ابقو غآ یرلهثج كنبدارفا یرلموق
 هاشم هنسهرهج رانا یرهرهحو هصیق یرلفاحتو
 دلوت ندنرلطالتخا نالوا هلرلویناپسا كرلنو :هلغلوا

 «بوسیلوا لزوک كب هجم دو ایس یخد رازلم ندا

 قارتءراص نایروک هدنقآ كنبرازوک صوصخ ا ىلع
 هلدا رفا كنم وق یناراوغ .رارونلوا قیرقت هلکنر رب

 هسا درانالوا دلوتم ندنطالتخا اوو لویاپسا

 یثحو .رولوا بسانتمو نوک زود كب یرلندب و هرهچ

 هاتسیلونآ : یرلهصااب هسیا كماوقا نایاشای هدنلاح

 یوم «هياوهالاق «هراقاروپ هنتسوع فاقد ابو رام

 وط ینلوب ندمت یرزآ كب كرلنوب .ردیرلموق ونیکنش
 ماوقا .ردهدکعا تاب هدنلاح یشحو ی رنک ۱ بوت

 «بولوا هدکعا هظفاحم ینیرلنیدو ناسل یدنک هیشح و

 -رلشبا لوبق ینبهذم كيلوتف یرلندیا ندع قوج زآ
 یدنک مویلا یرلموق یاراوغو هراعآ «آوشیک «هددس

 و یراضع كرازلم .راردهدکعا ملکت هدنراناسل

 ملکتم هلیاسل هطویاپسا هدیرلضعب و هلیرب كرلن سل
 وا ا فلت ملت یاس ورا
 ندهیلم هنسلا هلکمشود هنآ 4 رلمدآ سنا طولحم

 هقشب «قرهشیراف هلناربعتو تاک قوحرب ذوحأم
 یسداو یععر ناسل كنكلم .ردشاآ تروص رب

 . ردهخویاپسا

 هتلایا ۱۰ ایویلو س .یرهبصقو رش «ینایسقن
 یاتس رهو هغاجتس جاق ر تلایا ره «بولوا مسقنم
 یراهیعطس حاسم هلیسیماسا " لتلایا . ردشل رب آ هرلاضق

 : ردي آ هجورپ یسیلاها و

 یلاها هرتمولیک عبره تلایا

 or ۷۳ ۷10 5 یب
 .O ‘° ۱۱۱۰۰ زاپال
 11۰ ۹۴1۹ o0 4 وروروا

 PAs ۰ ۱5 <o هبمایاش و5

 ۱۵۳ ۶ ۳۷۳ ۰ زوزق هتاس

 YF ۸ ۱۸۸ o00 هقاسیکو ش

 ۸۰۹۹۰ ۲۱۹ o1 اعرات

 ۲۸۷ ۹ ۱:۰ ۰۸ یسو وب
 o ۳ ۱۸۱ ۳ هماقات ۲

 چ EF سنولیجم

 .اتسا نانل وا ارجا هدنح رات ۱۸۰۸ باسح و

 یزکیم .ردزسهمش ینحهلوا شاوا لصاح قرتو دازن



 لو ب
 لا ید یربش ( زاال ) «بولوا ی رهش ( هرقوس )

 -ص تبروهج تاعف دل اب «هلغلوا ندر هرو كوي

 رادقم یر هبص و روس چاسا . ردشم وا دانا یک

 : ردریز هجو رب ربارب هل رلیلاها
 ۹ ۷۸۰ زورق هتناس | ۰ زاپال
 :V ۹A۸ وروروا ۱۷ ۸ هرقوس
 تر اجرا | ۰۵ هبمایاشوق
 ۹Y۰ ی ۰۰-۱۱۵ یسون وپ

 بس .یسهرکسعو هیلام هوق «یسهرادا لوصا

 تا وب ولوا ۶ راد اه دیار وص تیر و چک واو
 نویلم ۱ س قنارف نویلم ۲۳ ًاببرقن قراصمو

 5 هد تک لاح رده ودار یسارب لناعع

 ۱5 و كوي ۳۵۹۹ لازبح ۸ هلرش ۲۰۰۰ ییهرپ

 هل هیاط ح الس «بولوا ترابع ندطباض كج وک

 هیلم رک اسع ید ی لح تنیل

 لماح یپوط ۲۶ یسهیرح وق
 .ردنرابع ندنتق رف ۳

 فراعم هدایویلوپ س .یتراحو عیانصو فراعم

 كنلحاس صوص هنیدنک «بولوا هدیرک كی عیانصو
 رام یادقف كرالوب هلدعم ندلحاوس كتکلعو ینازآ

 تاجایتحا یبیانص .ردبج وم یتسااق هدیرک كب ید كن

 «بولوا ثرابع ندرلیش ابقو یرح نالوا ند هیلحم

 لاها نالو هدنس كج
 . ردد ودعم نددا رفا

 و .رولوا بلح ندا وروآ یرثکا كنەعتماو هشقا

 راسو نوتلآو شموک ناقیح یتورت هچلشاب كنکلم
 «قوحواق یوهقو ندهودا راسو هنیق هنیق هلل داعم

 وهج نیتنجرآ .ردنرابع ندقوما و ضا «یااقاق

 تا اویح وااو تکه زیسا تای ندر

 ینارف نویلم ۰ یونس یالاخدا رو وا لاخدا

 غلاب هو يلم ۰ قحمآ یناجارخا «بولوا زواجتم
 یرلطخ فارغلت بویلوا زونه یرال و ربمد .رول وا

 :ندزآ كب جد

 یجب ۱۳ یتکلم ایویلوب  .یسهیخیرات لاوحا
 «هلغغلوا طبض ندنفرط یسهلالس (اقنبا) هدیدالیم نرق

 ندنفشکكناقبرمآ بوک هنمکح تلود رب ربارب هلبا و رپ
 هلا ورپ «دهدنکیدک هنطبض دب كرلویاپسا هرکص

 هدن ۱۸۰ دا مبا هنت الو (اهل) «بواق دعم

 و «بودا لالتخا یشراق هایاپسا ییلاها ایوږلوب

 «هرکص ندکدتبا ماود كده ترا ۱۸۲ ۵ لالتخا

 ییروھج

 .ردشجلوا هیت (ایویلو) هلن هنا ل (راوب)

۱۰۰۰ 

 | و) ناریدنارف لالقتسا «قرهلوا نالعا

 ۱ موب
 کرم ند رو کا ‹كرەشلرب هلا ور ەد ۸

 هرکص هنس ۳ «هدهسا شغل وا لیکشت هد تلود ر

 هبلیش قافنالاب هللا ورپ هد ۱۸۷۹ .ردشملربآ ندیکی

 «ںولوا بولغم «هددسیا شعآ برح نالعا یراق

 قوج ربو «شقیا باغ یتسیلک مسق كنبرارپ هدلحاس
 ندجروب مویلا ,بولواروبج هنساطغا هیبرحتانیمت
 ۔اقو داسفو قاه لخاد هد کلم و . ردشمام روق

 تینماو شیاسا زونه «بویلوا كيسکا
 .ردشمهمهدنا ررقن هلیماع

 ۔ولیک ۲۰ 1( رونآ ) هد هقیسلب ۳

 > هد رزوا یربم (لیور)و هدنن ودح هزنه

 لزوک «یسلاها ۱۵۰۰۰ «بولوا هبصق رب

 صوصح هنلاعا نیاقس هلی راهقرباف هلغوطو یسیرپوک
 . رد راو یرلهاکتسد

 قاقیشبر

 ادا هسنا رف 68

 ی ۱ a ۱ هشراهوب

 كنیعتعاس رب تافو هد ۱۷۹۹ و «شغعوط
 ارب هلکولس هنتعنص كردي ادا «بولوا یلغوا

 هلکشا بسک تراهم ر هداعلا قوف ید هدیقیسوم

 يعن ىلع قیسوم هنر كدیول یمنشب نوا لارق
 «هلکولس ه هیراجو هيفارص روما هدعب

 یالتخا هسنارفو ؛شلوا كلام هور ر هداعلاقوف

 موکع هلمادعا هدعب «بولوا رومأم قلهرارب هدننامز
 :یدیشلروق ندازج و «بودا افتخا هددسا شلوا

 نیش شا

 .یدیشغ وا

 یرلباتک ورتایت قاط ربو هیداو هیسایس دات آ قوح رب

 تربش بسک هل اللوق ناسل رب تسبرس «بوزا
 وراي یک « هرارات »و « یبوزت كنوراغیف » .ردشق |

ST 
 ءردشغلوا

 هبصو كح وک رب هدن راوح لصوم ۱ دن راموب

 رویا رکذ یوج توقاب یغیدلوا

 اضق قم هنفایتس لقتسم یزاغنب اموب
 ۵3 رب بول وا هبصق كج وکر و

 رش هلناعفد یراثآ .بولوا لوبقم كب

 .ردعقاو هدنب رق كن هردو هدنسیلامش لحاس تكنسهطخ

 ندنابرع نیشن هی یسیلاها «بویلوا یسارق كنساضق
 . ردب رابع

  تعحارم هنسهدام « ىا » ]

 رپ | یا
 ( Bommeler - ۲۲۵۵۸۲ ) اس

 با (هزوم ) هدسنحما تکلف ] 7 7 ۶۰



uشفل وا لیکفت هدنسهرآ 1 ام  
 .ردهزنمولیک ٩ یضعو ۲۲ یلوط «بولوا هربزجرب

 (لعوب) نالوا یسیلاها ۲۰۰۰ هلرلهیرق دز 8 ۱
 . ردلماش یی

 ندنرلارمح ج اراق (ظ0۳011681) ۱ تو
 6۳۰۰ دانا لا و ۱

 هددسیا شا بصغ قفلرادطح كنتکلع هدنزلشر
 وام هلمسا و -- .یدیشفلوا بلصو طاقسا ًابقاعتم

 ید یرب ندنسهنوع كن (هنروغای) یرادمکح ایا ر

 لوا هنس ۱۱۰ نددالیم هل ما كوب هک «یدا راو

 امور هدعب و ؛ شا لتف ی (اویسام) هدنحا كنامور

 ات ۱۰۷ نوهکیدتا تناها هنسیدنفا هدنهل كرلپل

 .ردشغلوا لتق ندنفرط كنو هدنحر

 كتس دغو اشرف آ (Cap Bon) ی و

 كو تورا و
 هدنسیقرش لاش یاپننم كنسهر زج هبش نلنبد (هلخاد)

 .ردعسا نایب وندنفرطرلبلاب و روآ «(سضحاسأر) نانلوب

 هد«نادلبلا محعم» ینیدلوا هبصقرب هدنع 1 نو
 . رد روطسم

 هبصق رب هدنسهرآ روشفت ها

 یزکرم كنسهبحان (شیغذاب) «بولوا ]
 . رودبا رکذ یوج توقاي یتفیدلوا

 هب هيل ول وق هدنتلايانب ركنهیسو رب (۳0ا02) ۱ 1

 بونح هرتمولیک ۲ ۵ كن هینولوق و قلم
 بولوا ربشرب عقاو هدنسیفرش
 کسا «یسناخنک «یسایمداقآ ییونفلا راد ر كوچ

 هینوسقاص هلیاجوسنم كیا «یساسیلک عنصم «ییارسرپ
 . ردراو ییاماکعسا یکسا ضعبو یراهش رب اف

 JAE لصانع )Bona par te( ۱ تدا

 - روق یسهبعش رب هدعب «بولوا و

 روهشم نالوا شمک هنت هسنارفو شش رپ هدهقیس
 ندننرق یصنکیا نوا كدالیم نادناخ و .ردناداخ رپ

 -رت) كنايلاتبا یسهبعش یحتنرب «بودیا رامنشا مک
 مقم هد (وناینیم ناس) یبیهنکیاو هدنسهبصق (هسیو

 یسلاها ۰

 (هنازراس) كنت روهج هونج ادتبا یسیچ وا .یدا

 درکو هتیروهج و رک «بولوا میقم هدنسهیصق
 كندءد و .یدیشخا رلتمدخ لیخ هتروهج كدنو

 هدنګ را ۱۰۱۲ یربهدنمسا (ه وتروفیرام) نددارفا

 ناو ب ۱:۱

 . ردشم وایردب كنسپ رادمکح نادناخ ترابی وب راس هلا

 هلب رلدالوا رلن و «بولوا یدالوا ۸ ریز هج ورپ كن وب
 ۰ رویت وا رکذ هداودح یک هدرز رار

atهيلوژ هدیانز  
 هن ول راش ۱ EFF یزور ۱

 فزوژ لراش اوسنارف نویلوپان

 یکو چای هربلا نویلوپان
AEیکوچاب لراش مور ج  

 یکو چاب قیردرف جوش الا 5

 نایسول ییول :
 نويل وان ریپ 7 نایسول 3

 نآوطنآ

 لراش نويل وپا

 نول نویل وپا لراش

 (نویلوپا یچچوا) نویلوپا ېپ ول

 قراقل نويل وپا

 تاروم لیشآ نویلوپات ۱
 تاروم نویلوپا نایسول

 نویلوپا مورد
 هدلسام

 فزوژ نویلوپات

 نایسول لراش ۱

۱ 
۱ 

 بس هنیلوراق ۷

AIRسر  

 ۵ (ترابانوب نوبلوپن) نالوا یبیجنکیا ندرلنو
 كندهسنارف اع ردن هرکص ندی رک لالتخا هسئارف

 روئاتکید هدعب لارنج ادتبا «بولآ هلا ین رکسع
 هن را هج رد كلسک ریکناهج هلیناونع روطاربعا تیابنو
 ینیدل واشل و ترهش هلیسا «نویلوبا كوي »و شک

 [,هلبرویبتعجارم هتسهدام « نویلوپان »] .ردمولعم

 وبا كوپ (ترابا وب قزوژ) نالوا یسیجرب ین

 ءایآ هدنح را ۱۷۱۸ «بولوا یردار كوي كنویل

 تاف و هددسنارواف هد ۱۸ 6 ٤و «شعوط هدوح

 «نکیا شا لیصح هرزوا قلوا تافووآ .ردشا

 ایس روما «هنیرزوا عقوم یکیدتیا زارحا كن ردارب

 ندنفرط رلیلهقیسروق هد ۱۷۹ «بوشب راق هبهیس

 هرکص هنس رو «باحمنا ثوعبم هنسلم « رازویش »

 هد۱ ۸۰ ۲ و ۱ .یدیشغل وا بصن هنن رافس امور

 ۱۸۰۹ «بودا اما ییر»دهاعم (نایمآ)و (لیو ول)

 هبیلاها ییدنک .یدیشفل وا نییعن هتغللارق یوا هد

 .هشوب وا هلناکداز «هدهسدا شلوا قفوم هکمردوس

 .یدیشغ والن هنغللا رق ای ایسا هرکص هنس یا «بویم

 «بونلوب هدرا هع زانم قوح رب هلیسهعب یخد هداروا
 ۱۸۱۳ «هرکصندقدلوا روبج هکرت ینتخیا هعفدییا
 هبدسنارف «هنرزوا یت ولغم (ایروسش و) «هدنح رات

 زو »و هدنح را ۱۲۸۱ ¢ .یدیشلوا روب هب د وع ۱ نویلوبات ویب رومشم (ترالانو یرام لراش) یورو



 ناو ب

 ا هلیثفص یاقمعاف قاروطاربیا هدنناعوفو « را وک
 هقفتم لود «هرکص ندکدتبا تلاکو هنردار هدسر

 هګ روطاربعا «بویمهنایط یراق هن رقت كنب رکسع

 اقیرمآ هرکص ندنت والغم ول رتاوو ؛شجاق هدکارب هللا

 هلتعارز هداروا هنس ۱۱ بودیک هنس هع كلام

 هزنلکنا «هلتدوع هنایوروآ «هرکص ندکدتبا لاغتشا

 مدآ رب بیداو ملح .ردشقا تاقوآ رارما هدایلاتیاو

 یفیدنل واعیفرت ندنفرط يلاط كن ردارب قحآ بول وا

 رطاوخ ضعب .یدیغو یرادتقا هبهرادا یرلماسقم

 ۱ را یاد شلوا رفت هرژزا دل ۱۰ نرو

 یربق کیا «بودیا جوزت ییزیق كنیرپ ندن راحت
 از ع (هیلوژ هد ز) نالوا کویب كرانوب .یدیشاوا
 تافو هد ۱۸۵۶ «بوراو ه (نایس ول لراش) ید

 از ع رکید ید (هنولراش) نالوا یسیهکیا .ردشخا
 هد ۱۸۲۰ «بوراو هب یول نوول وا لراش یسد

 . ردشعا اف و

 (یکوحاب) (تراپاوب ہریلا) نالوا یسیجنچ وا س

 مورژ «هریلا نویل و" «بوراو هبیلهقیسروقرب هدنعما
 .ردشاوالغوا جوا هلرلمسا قیرد رف نویلوا و لراش

 [ .هل روی تعجارم هنسهدام « یک وجاب »]
 ۱۷۷۵ (تراباوب نایسول) نالوا یس درد بس

 .ردشعا تافو هد ۱۸۰ «بوفوط هدوحایآ هد

 «قرهنلوا بصن هنغلاصعا یسلجم راز و. »۷

 سو را راک ناسا توا وا
 .اقم كويلوبا كو .یدیا شمع هنتسار روک ذم

 یالوسنوق كنو .هاکعا تزواععو تمدخ هنن دص

 «هددسیا شاوا یرظا هیلخاد هد ۱۷۹۹ هدننامز

 ابقاعتم ؛نوجغیدل وا مدآ رب یضو-طو تسپ رس كم

 نیبعت ریفس هدیردام بودا بثاغ ینهجوت كني ردارب
 -وفن كنهریلکنا هدایناپسا .یدیشفلوا دیعبت «قردنلوا

 «ندنفید رب دنآرقتشاسم هنذوفن هسنارف «هلطاقسا ۳

 كيوب «هدهسا شءازق ییهحوت كن ردار ند کپ

 ح وزب ینسیراق لوط كفارص رب «نیزسقلوا یناضو

 هد ۱۸۰۶ «بوشود رود ندرظن ندیکی «هلکما

 اکچ هیامور
 .یدیشفلوابصن یسن رب كناروا ندنف رط (ی) یحشد با

 «بودا تماقا راسا هد (ونناق)و شم

 كغا عطق لوس یتایسانم نالوا هل ول وب ات هدعد

 «هد هس | شا تع نع هباقنسآ هد ۱۸۱۰ ءهرزوا

 نفاق ها تک ام تار «بوخود هنیلا در ریلکنا

 ن و ب ۱:۰۲

 ۳# ولیردن وک هسراب ندنفرط ها هدعب .یدیسشااق

 (ناهتنس) كن رداربو ؛شع وقیلآ ندنفرط نویلوبا

 هدنلاح یدنک هه د وع هب ایل اتبا هرکص ندنیفن هنس هطآ

 ى ا تاذب بیداو لاع .ردضماشا
 بس ءردراو ید یرا آ ضعب راشو یسهم و-ظنم

 هد ۱۸۰۳ (ترابا و نایسول لراش) ىلغوا كلو

 هيرب هدامور .ردشعا تافو هد ۱۸٩۷ «بوغ وط

 یسدصمحع .یدیشاآ ینناونع یسنرب ونیاق بوللوا

 هدنناب كوب تده رب «بودا ج اود زا هل ربق كفزوژ

 ربلکنا هدنقح یناناویح كنهعطقویو ؛شفلو هداقنمآ

 هدنندوع هبایلاتبا «بوزای را رمتعم جاق رب هدنناسل

 راب اک ددعتم هدنناسل نایلاتبا رباد هناناویح لع هنب ید

 دن وب نایسول ییول) لغوا یصنکیا س .ردشعا رشن
 قل روطاربعا یعکیا «بوغوط هد ۱۸۱۳ (تراب
 .داو نونفو «شثلوب ندنساضعا نایعا سا هدننامز

 وبا ربب) یلغوا یضچوا -- .ردشعا لاغثشا هللا

 هد ۱۸۸۱ «بوغوط هد ۱۸۱۵ (تراباو نوبل

 هدننامز قل روطاربعا یعکیا یدو .ردشتآ ثاف و

 ۱۸۷۰و ؛شلو هدهبرکسعو هیکلم تامدخ ضعب

 هب هک اح توقا یالوط ندنکید ربد) وا یه رع رب هد

 .یدیشفل وا مکح هنسمریو تاني قوح ر «بوللآ

 هد ۱۷۸۸ (تراباوب ییول) نالوا یسیجنشب س
 تافو هدهسنارولف هد ۱۸4 «بوغوط هد وحایآ
 بول وا یرواب كنبردارب «نکیا هدنشاب ۱۰ .ردشا

 تامدخ ضعیو ؛شغل و هدننیعم هدن رارفسمصم و ایلاتنا

 هنغللا رق كنبلف هد ۱۳۰۹ «هرکص ندقدلل و هدهبر 1

 «ندنعیدل وا مدآ رب لداعو مکح .یدیشفل وا بصن

 یتکلعو ثنب ردارب «هدهسیا شءارف یتیم كنسهعب

 ۱۷۱۰ ءهغمالک [ یتغیدنلو هدنرکف قاما ههسنارف

 الصا ههیسایس روما دعب ايف «بودنا افعتسا هد

 تلرعفثوک هلیذاک مسا (یتن وقول تنس) «نیزسقعشیراق
 لر او لوئصم ااو ؛شماشاب هداوزناو

 ) هباکحو هموظنم و راعشا قوح رب هلی راث كنملف رب
 (هتسا روه) ندنف رط یردارب كريما . ردشم زاب

 ندقدل وایدالوا ح وا «بولیدا جوز هل ريق رب هدنعا

 هدننایح یدنک یسکیا كنندالوا .یدیشلریآ «هرکص

 هسنارف هلیسا ( نویلوپا یجچ وا ) بودیا تافو
 [.تعجارممهنسهدام «نویلوپ»] . ردشل وا یروطاربعا

 هد۱۷۸۰ (تراباوب هنیلوپ) نالوا یمیجتتلا -



 نسح .ردشعا تافو هد ۱۸ ۲ ۵ «بوغوط هدوحایآ 1 1

 لازبح هد ۱۷۹۷ «بولوا هرورش هل یلاحو

 لوط هرکص هتل چاق ر «هددسا شعراو ۰ (قرلقل)

 ؛شمراو « (نکروب لیماق) سنرپ هد ۱۸۰۳ «بولاق

 رایتخا .دنارس (یون) «بولی رآ نتو او
 «نکیانیغراط هل ویل وب كوي یردارب .یدیشتاتماقآ "

 تبع رب هداعلاقوف هنسدنک ؛بوشیرا هد ۶

 «بودیک ربارب هنسهطآ (هبلا)و ؛شمزتسوک تقادصو

 .یدیشعشیتب هنندادما هل یا رهوج نالوا رادتیف كب

 ۔هسنار واف بوشیراب هلبا رکروب سنرپ هد رګ رخاوا
 .ردشماشاب هدکل رب هد

 - ويل وال (ترابا وب هنیل وراق) نالوا یسیج دب س
 «شغوط هد ۱۷۸۷ «بولوا یسهریشه یعج وا ك

 ه(تاروم) هد ۱۸۰۰ :ردشعا تافو هد ۱۸۲۹و

 یو" هدعبو یشود كوي (غرب) «قرهلوا وزب
 یرکص ندکدلک- (تاروم) .یدیشلوا یسهجلارق
 "هرادا هادم لاک «بول وا یّتهعلارق لوبا تاذلاب

 كب «بودا هاج یزنهو ع بابراو ؛شعا تكلم

 ریلکنا .یدیشمربتک هدوجو هبریخ تاسسؤم قوچ
 ییعفانم كنسهعب یدنکیدتا دیدہ یون یساغ ود

 وبیا) هدنبرق هنایو هدعبو ؛شم هدکج هک دقیا ںیم
 لیسس هیت كنلغوا کیا «بولیکج هنسهبصق (غر
 نالوا یسرت كنسهلک ( لوس ) .یدمشقنا لاغتشا

 . یدیشاآ یناونع یثهسنوف (ا وییل)

Eویل وا (ترااتو مورژ) نالوا یسیح زکس  

 هدوحایآ هد۱۷ ۸6 «بولوا یردار كحوک كا كن

 هب رج ادتبا .رد-شعا تافو هد ۱۸۱۰ و ؛شعوط

 ندنفرطیردارب «بودیا تمدخ هدنرکسع هرب هدعب و

 كنلارق ع ربع روو و ؛شفلوا بصن هنغللارق (هیلافتسو)
 ویل وبات هلل رکسع نا هدنرقس متر . یدیشلآ رف

 هیلافتسو هدنط وقس كنردارب «بونلوب هدنتیعم كن

 تموکح كلنوک زوبو ؛شمهعا لوبق ینلاق هدنغللارق

 - رام (تنوغ) بودا تدوع هبهسنارف هدنساننآ

 هداعلاقوف هدولرتاو اذه عمو «شلوا ح ور هدنس
 هدنط وقس یعکیا كن ردارب .یدیشمرتسوک ترف

 هنسیدنک ندنفرط كلوب ؛بولیکج هنناي كنیردپ ناق
 هد ۱۸۸ .یدیشلربو یاونع ینوق (روفتوم)

 سی ر كلویلوپا بول ینکی «بودیا لوخد هپ هسنارف
 هدنغل ر وطاربعا تكنوو ؛شغا تربغ هنن انا دو

(f U ۳ e ناو ب 

 سئړپ)و هنکلسی ر نایعا سلجم هلي سهبتر كل ریشم
 كنلارف عرب« روو .یدیشاوا لئا هاونع )لاری |

 رب هلیلغوا رب هدنراسا (هدلینام)و (نویلو) ندنزیق
 هدقرو و قرهلوا نخ ندنردارپ امدقم «بولوایزبق

 هدنوسا (نویل وبا" مورژ) ید ندنلهآترب شو عوقو
 ۰ ردشعآ تافو هد ۱۸۶۷ و «شلوا لغوارب

 «هدلاح ینیدلوا یروکذ دالوا تان دیک"

 كمورز یردار كوي هدهحرد ا قل روطارعا

 هنیدالوا كن(وول) یردارب یصجوا هدهجرد یعکیاو
 هترصو و «هلففلو ندنتیصو كنويلوبا كوي قلاق

 هغاروطاربعا (نویلوبا ییول) یلغوا كنيیول ءان

 نیش

 رومش كا كنهسنارف ( ۵0۵۱8 ) ۱ ۲

 هد ۱۷۵۳۲ تولوا ندنراررحم

 تنوشو .ردشعا تافو هد ۱۸۰ و «شعوط

 تناید رار «هلفلوا نهاکداز «بولوا زاح یناونع

 هزیلکنا هدننامز لالتخا ندنعیدنل و یرادفرط قللارقو

 . اقفرو رنلوو یک نایربوئاش یخدوب .یدیشهچباق 4
 یهیبهذم تایسح هدهسنارف هرکص ندلالتخا هلیس

 ٌهطقن تایدا یراثآ .ردشعا دهج هغمریدنایوا ندیکی
 .رداوبقم كب د رظن

 هیصق رب رسم هد دنا (تش د واد 1

 ۳ ندالع ۳ ۳ ۱ سو

 ۰ ردشُمل و یسار طة سم

Bundelka nd “°كنيل اش نا دنه  

 كنس 8 كنكو ا دنملدن وب

 كنك الاش بولوا هطخ رب لو تد ینونح

 ارش (دنس) ندنرلعبات كنو ا «(هنج) ندنرلعبات
 (هولام) یند ًایونح هل زار (سموت) ندنرلعبات كنک

 ۲۹۳ هلا ۲۳ ۵۲۰ . رددودغو ظاحم هلیسهطخ
 لوط ۷۹۲۲۰۲ هلا ۷۰۲۳۵ و لاش ضرع ۹۰

 لوط نالوا هه ندقرش «بولوا دتم هدنرهرآ قرش

 هونج ندلامشو هدنسهر آ هزبمولیک ۲۰۰ هلا ۰

 . رد هزنمولیک ۲۰۰ ید یییطتسو ضر نالوا

 . ردزنم ولیک چر 3 یس هیعطس هاتف

 هد دسداشفل وانیح  هدن را هدار USS ۰ یسیلاها

 هدایز ندوب هسریلیقا هنسوغن ترک كرلف رط وا

 ندموقرپ نانید (یلدنو) یسیلاها . ردظوعلم یسلوا

 قثشم ند رکسناس سا یرلناسل بواوا ترابع

 بول وا هووا یسیلاعث میق .ردطواحم هلراهلک یسرافو



 ناو ب

 مسق .ردراو یعافترا ردق هرم ۱۰۰ ندرحم یاذح

 راد س كسکو ندنرب رب «بولوا قاغاط یسیبونج
 ندع رلغاط هرص جاق رپ هدنروص كجدیا لیکشت

 هدلرلنو هددسرارویل وا دنع یرفوط هونج قرش

 كن رالع قلغاط . زا زواج نهزبم ۰ ییافن را

 هلرلج اغ ۲ غم ضعبو هلرلیلاچ قفوا یرلفرط رک |

 ها توقا ی زاوتم نامه رب جاق رب . ردروتسم

 عون جافرب هلقوماب یلتیلک ینالوصحم .رارولیکود هنبرهم
 رارای هنجارخا اوبو یثماق رکش هلشاخشخو ند راد

 اعفوت ی شالا رد رایعند» سو ندنااب عاقا
 یرادقم یدهسیا هدقل راقیح مویلا بولوا روپشم

 تالومعم .ردقوح ید یرلن دعم ریمد .ردشعا لزب

 یرلقدایوب هلا 7 عور ناقیح هدالم یبهیعانص

 هد را ر ضعبو قاعص یساوه . ردت رابع ندزپ ابق ع و رب

 هلا )ریلکنا یسدایز ندنفصن كتکلم ردو

 هدنسهرادا تح كندجار ۱۸ یبیقاب مسق «بوک
 هبه ریغص تاموکح لقتس» من یواسریغ «هرزوا قلوا
 یتمج نالوا عبات هبرتلکنا . ررمشنم

 یحواو ردقعلم هاا (داب ۲ هلا) یسیکیا «بول وا

 . روبدما لیکشت یتلایا (سناچ]

 «روپرتاچ «یربت «هیناد «نولاج «سناج «یلک «هدب
 نایعهاش هدنراخح رات ۱۷۳۰ .ردهراسو ریل هاب
 هنسهیمالسا تلود هد «قرهشلوا ى ندنف رط

 «بوآ وا مسقنم هراقل هحارقوح ر هدع و شفلواقاطا

 . ردشفل وا طبض ندنفرط راریلکنا یقاطرب كرلنو

 (ایبهاغتس) هدس ف ناد وس (10100010)
 لامش كنسهطخ (قویما) و هدنلخاد ودد و

 ضرع۱۵ هلا ۱۳ 4۰ «بولوا هطخ رپ هدنسیب
 یطخ یف لوط ۱۵" و «ردعقاو هدنس هرآ لا
 كانوک شب ترد یمظعا لوط . رویک ندنطسو

 ( هملاق) «بولوا قوح یرلوص . ردنرابع ندهفاسم
 . رارولک ود هنر

 قدم هفاصس ۵

 : یرهبصف هجلاپ

 راد]لوص#و تنم ك یسیضارا

 ج رپ «ديوج «یراد «قوماب یالوصحم «بولوا
 .الا) «بولوایرادنگحرب لقتسم . ردت رابع ندهرباسو
 (هنابلو) یزکرم . رد زاح ینناونع (مامالا) دوحخایو (یم

 ۱۶:۷ ۱۲: شو لفاو)

 يسيلاها
 «بوا وا یسهبصق

 .ردعقاو هدنن و هزبفو یک

 .روشوا نیم ردد نویلم قحرب «بول وا تبوسم

 .راردن دتم هلمالسا نيد یسالج

 ن و ب >

 هآ رج لشآ ۱ (air راتو دوخاب :

 «بولوا aA _طآ رب عبا لف ندر ر ۰

 قیش ك (وآ دی اروق) و هد رق ییحاس (ايبمولوق)

 هرم ولیک 7 ید عو ° لوط . ردعقاو هدنمسار وح

 .رد راو

 كە ر هدن اتتم>ح 0۷ ۰
 و ی ف 1 الراو
 هدف ی لاش هرم ولی ۰ :

 یسلا_ھا ۸۷۰۰ بولوا هبصق ر یکم اط

 ۱۱ كنهغارب و هدن رز وا یعامرا ( هبلا ) . رد راو

 . اهد هبصق زا رکید دل سا و ه دنس مش لاش هزم ولیک

 والزوب کسا اار یی هکر «ندنفیدنل و

 رد
 «بوسشلو هبصق رب رک شم 5 مسا

 وب ید هدنسهطخ (ایزلیس) كن هيس ورب

 V3 (چنم)

 ۱۰۰۰۰ و ءردصقاو هدنسیم لاش هزنمولیک
 : ردراو یس ہل اهآ

 لنغ اس اوست هل صط

 بول وا ۳7 عبا 0 0 سدوب

 .ردبک م ندهب رشت ۳

 كنس ه رب رج (ایلیس ینع) دیلقص ۱ طافن و

 ثواب ییفیدل وا هیصق رب هد رلظس و

 . رویدیا ۳ گو

 هسنارف لصا نع ( 0۳26۲۵1 ) ۱ لا ۰

 یش نوا «بولوا ندنرلازنج ] ۲
 یتلود و «هلا الا هاب وآ هدنلئاوا یدالیم نرف

 ندایرنسوآ هدعبو ؛شعیا قیوشت هبرح یشراق ه هسنارف
 تلاودهدن رودثلات ناخدج انا طاس «بول وا رکلد یخ د

 رب «كرهدیا لوبق یمالسا ندو «تااخد هب هیامع يلع

 هنداعسرد هدععو ؛شقا تماقا هدنیارس هنسوب تدم

 یر و هفت اتاموف لی وط .«قرهتلوا بلج
 ابوروآ .یدیسشغلوا هیعس (اشاب دجا) مالسالا دعب
 ینیرلتی و یکنف نالوا هدنقح هلع تلود كانى رلثا ود

 «ك رەد انا هلرلدحال ییدنا ضرع هملاراشم هاشدات

 .ادص نامز كناشا د نکی .ردشفل و هدنامدخ یخ

 «هرکص ندقدنلوا .نن هیوبطسف قلارآ رب هدر

 . ردشقا تافو هدنح را ۰
B006( | ۰ ) هدشلایا هنیطنسف كرازج 

 هلکساو هبصق رب مکس هد رحم لحاسو

 هدنسیفرش لاعش هرنمولیک ۱۵۱ كيهنیطنسق «بولوا

 لزوک «یامل ییا «یسیل اها ۱۹۰۰۰ . ردعقاو



 نو ب ۱

 هدفارطاو یدیص ناجم «یتکم زسنارفرب «یقحشررب 5
 «بول وا هبصق رب یکسا . ردراو یرلءویم قوح كب ۱

 «بانلا داب >) ه دنن رلب ع .یدا (هب وییه) یعردق مسا

 یک ملک و سون روب هد هبصق وب .ردفو رعم ید هيما

 .رونلوا لاعا هراسو رکا ناینش» هلتاج وسنم ضعب

 هدنکنا یغاط (عوفز) كن (هنو) یوج توقاي

 ناب ینغیدنلوب یندعم ریمد هدنرقو «ینغیدلوا عقاو
 . روندیا

 یاکح ریهاشم كنايلاتبا (ظ02000)

 هفسلف . ردشعا تاقو هد ۱۷۹۲ و «شعوط هدو ونح

 هنندنک ءقرهزاب راباتک قوح رب قلعتم هب یییبط خش رات و

 .یدیشعا داسا قسلف بهذم رب صوص#

(Beaune)رود توق ) كیدهسنارف  ( 

 هزم وایک ۳۲ ۸ 1 (نودید) و هدنکلاا

 بول وا هبصق ر یک اصق دنن ےک بوح

 یسەناختک یسدادعا بتکم «یسلاها ۱۱ ۰
 . رد راو یسهناخدتسخ ر زومشەو

 هرب زج هقیسر وق (ظ2010[۵۳1) ۳و

ei۔ راسو و ساب ونح لحاس تنس فو  

 ر هد زاغوب نال وا یانه قرهلوآ هدنسد راق كي هد

 هک رد راو الات ۶ بولوا هب صق

 یراهطآ هیدراس هليا هقیسروق یزاغوب (وجافیو)
 هرم وليڪ را لع راط دا «بولوا ۷

 .ردمهداتعسو

 برع (€. 80ص12 6) س تنوق

 بول واند رارادرسینل ر وطار اند ررا و
 «شفل و یسیلاو هیش رفا هدنائاوا یدالیم نرو نا

 .یدیشعا-ف یبحوت ك (هب دیح الپ) هح روطارباو

 «بودیا بلاغ یبجوت وب هلیسارتفا ك ( سویئآ)
 كرلنوب هد و ؛شعا توعد یر لادیاو هب هیق رفا

 قفوم «هددسا شتسیا قلوا من دام هنب ر رقت هداروا

 قرهشلوا بلج هامور روم .یدیشمامهل وا

 سا بولما یو سرک شرک لول
 .یدیشملوا لتف هدهز رابم نال وا عقآ وهدن رلنیب «هددسا

 ۔ایتس رخ (8 ۰ 01011366)1) سس تنس ۰.۰
 ۰۸۰ «بولوا ندرازب رع كران ۰ ۱ اد | 8 سافمو

  هیل اعم تح كنايالآو «شنوط هدهرنلکنا هدنګ رات

 هدنراوج (تخرتوا) هد ۷ ۵ ۵ ءه رکص ندقدنل وا نعت

 لا و ب ۱:۰۵

 ارحا وه دنتشن كنا رب زح یسیط رو .یدنشم وا لو

 را

 ساف وب
 تافو هد ۲ 113 .i یس ر

 زوقط رز هحورپ 2

 ۲ ۵ كلوا نرش «بوا وا د ودعم ند» رعا . ردشعا

 .رونلوا ارحا

 هد ۳۲۲ بولوا ابا هد ٩۳۰ یسجیکیا س
 یسیطروپ هدن

 . ردشعا ثاف و

 هنسرب «قرهنلواباشنا اا هد ۱۰۷ یسیج وا —

 ی (ساقوف) یروطاربا قرشو ؛شعیا تافو هرکص

 یتناوسنع « سوپقسپ یموع » ندنش رطب هینیطنط_سق
 .یدیشم ر دناق هکعا باس

 «بولوا فلخ هنسیحچوا هد ۱۰۸ یسبحد رد س

 ندنفرط یروطاربعا مورو ؛شعا تافو هد ۱ 4

 هاسیلک ین (نوگتنا») امور نانلوا ادها هتسیدنک

 ۱ . ردشایا لیوح
 قلاب كد هنخم رات 1۲۵ ند ٩۱۷ یبیمنشب س

 ندنفرط کاحم كرلن دیا اهلاو تلاخد هرلاسیلک بودا

 , .یدرولوا عنام هنیرلفلوا بیقعت
 نوک ۱۵ «بولوا ابا هد ۸٩ یسک

 .ردشعا تاقو هرکص

 ون ) یجنتآ
 هحریآ هماقم وب «بونلوا باخقنا هاب هدد-عورشم

 نوا هلا و یعنتلآ موقم نالوا شلدا باتا

 هد ٥ قره وا مایا ہلکا لتف یاژ یحد رد

 هدقاقوس كرهنلک وروس ندنرلقایآ یتیم هدننافو عقاو

 .ردشلقارب

 قلاب «بولوا اا هد ۱۲۹۶ یسیجزکس س

 هغمردنلوب مکاح هنیرزوا ك رارادمکح موع ینیدنسم
 هلرارادکح راسو هلروطاربعا اینالآ «نوهغیدشیلاچ
 «بوشیزو هلا (لببیلف) یلارفهسنارفصوص) اىلعو

 رلرما ماطر هدشلوب قیوشت هنایصع یتسهعب كىو

 ريف ودا ا یس س

 قارحا «بویالپوط یرماواوب بیلفو ؛شمردنوک
 سلع رب «بوشود ربسا هنيلا كبيلف هدعب .یدیا شتا

 یلاها ًابقاعتم و ؛شفلآ دبهک اع تح ندنفرط صوصع

 تالماعم ینیدلوا شمروک «هددساشلرا روق ندنفرط

 هد ۱۳۰۳ ءرکص یا رب «بوناهتسخ ندهناراکتدش

 . ردشعا تافو هدنشاا ۸



 و و ب

 لدده را ۱۰6 ند ۱۳۸۹ یسیجزوقط س

 ترہش هلیسعا عیفرت ینسابرقاو هلیتسح «بودا قلا
 . ردشءارق

 هق ود جوا هد هناقس وط رسا و ۳

4 
 كنیم رب یسیمکیا س .ردشمروس مکح كد هنح رات

 هنطیض كنهقیس روق ندنفرط بلغا  «بول وا ىلغوا

 اق رفآو «شمروط یش راق هب هیمالسا رکاسع نلیردن وک

 جاودزا رب هدعب .یدیشعا رفس رب یند هالحاس

 الا ۰ روید ییول) یلارق هسنارف ییالوط ندننیفیک
 ۔دوئت) یک رام یسپیفچ وا  .یدیشلوا روبجم هکعا
 طیض یهناقسوط هد ۱۰۲۷ «بولوا لغوا 4 (دلا
 .ردشم روس تموکح كدنحشرا ۱۰۰۲ و شا

Bonin-Sima ۳ظط.یح ر (  

 رب 1 1 ۱ ۳ بم
 E هلا یلاش ضرع ۲۷۲ «بولوا راهطآ مناط

 یرب ندنحم را ٤ .راردعقاو هدیفرش لوط

 طیح رح «بوک هنسهرادا دب كنسهعتم كلام اقمآ

 ذاسحتا کر نوا راک ندیک هنندیص یلاش
 . رد رلشغل وا

 ندنسارک ایناپسا 8

 Tay 2 ۱ البداووب
 ندنفرط هلازبا هبا ودنانیدرف هدنح را ۱۵۰۰ ین

 نوا شیتفن قئاکرحو لاعفا كبمولوق ینوتسیرف

 مدآرب ماظو رادغ . یدشلردنوک هپ (وقینمودتنس)

 دن ریګز ریارب هلیردارپ یمولوق فوتسیرق .هلفلوا
 یا فشک كنویو «شمردنوک هبایاپسا یرلوا
 یارحا هبیلاها «هلبا اعا یتسهلج كرلیش یفیدیاج هدرارب

 هب ای اپسا هرکص هنس ییا . یدیشمالشاپ هکعا ماظم

 .ردشلوا قرض هدلو «قرهنلوا بلج
)B 2 ¡5((هزا وا) هددسنارف  

 (نر) «بولوأ رهشرب یدک تنتلایا ۱ 2

 عقاو هدنلامش هرم ولیک ۷۲ كسراپو هدنرزوا یړېن

 رب «یسدادعا بتکم .ردعماج ییلاها ۱٣۰۰۰ و

 - رفثو یتاقوس لزوک یساسیلکرب عنصم «یسهناختک
 یراهش ربا هراسو همصاب «یلاخ «هخوچو یراهاکج
 . ردا یچاولب) ییدقمسا «بولوا ریشرپ یکسا .ردراو

(Bovino)( هناداتیاق ) كیایلاتا  

 هزامولیک ۲۸ كن (هجوف) و هدنس هطخ روو

 یو بآ ۱:۰۹

 یسلاها ۰ «ب ول وا هبصق رب ه دن ص بوح

 .ردراو

 | دلاورهو

 .دض وح (هبلا١ یس هضوح هب وط بول وا و )

 یتماقسا وار هک « ردل ابح "هلساس رب روا نادزس

jr, (Belmerwa1d)ناثسهمح»  

 ناتسهمح هاب | هرب وات ۰ ینامروا

 بونج یابننم «بولوا هبقرش بونج ندی لامش
 هدیع لام یاهو «هنیرلفاط (هواروم) هدنسفرش

 ید ندا .رویبشالوا هتتسهلساس ( هکریکزرا )

 روتسم هلرانامروا هلسلس و «هرزوا یییدلشالک آ

 خءاو نکر بان اوادلوم نوار رکا «بولوا

 یرهورذ هجلشاب .ردیا ناعب ندهلسلس وب یرارهن

 (م۱۸۷) ربرآ «(هزنم ۱۰۷ یعاشئرا) غ ربادلیاه

 یهلسلس و مویلا . رد رغاط (م ۱۳۹۰) لشارو
 . ردهدکمک بودا قش یطخ یو رمد یبا

 لها e ا ھو

 هشرا «بولوا ندنساسؤر 0
 هبیلص لها هدنسدالیم حرا ۱۰۹۸ «نکیا یسنرپ

 كرهدیا طبض 4 و هرصاح یبهیکاطن ١ «هلقاحتلا
 لیکشت تلود كحوکر ندا ماود هنس ۰

 «بولبئوط ریسا ندنفرط مالتا لها دعب .یدیشقا
 عیسوتلا دعب یتکاعو ؛شملپ هلت روق هلا هبدفرپ یلتیلک

 بل رح نالعا ید هسیسکل ۲ یروطارییا مور

 كرریدتانالعا یتئافو هرزوا قلآ دادما نداب وروآ

 لتي و ؛شمکس هل وات لنت سورا تنتشاغود مور

 بلط هلیبس طعفو ابو ءهدهسیاشا ثدوع هلرکسعر
 دادما ندا وروآ ندیکی . یدیشلوا روب یلص

 .ردشعا تافو هد (دیلوب) هد ۱۱۱۱ هدنتع نع هنبلح

 رادبکح چاق رپ اهد هدهکاطنآ هلسا وب ندنلرین س

 خر ۱۲۸۸ دوهوب یجدب نالوا یراربخا «بولک
 .ردشغلوا طاقسا هدنس درلیم

 هناتسممح هدهبع ٌةنسلا (۳011۵106) ۱
 هتسهدام «ناتسبح»] .ردمانلیرو ) +

 [ .هللروپ تعجارم
 هدنثلایا (هنسا) کنهسنارف (ظ00۸10) | ,

 لاش هزنمولک ۰ (ننکتنس) و ۱

 ۱۰۰۰ ول وا هبصقر کرم 0 8 هدنتسفرش

 .ردراو یراهفیرباف لاش یدیلقت ریمشکو یسیلاها

 ۱ داب | یو

۰ 

 هدنغاهسی ونيس كن ال 6 ورطسف

 «بوا وا هبسصفر, یزکرم اضف



 ی و ب

 كنينومطسأو هدنسی رض بونج هزم ولیک ۷۳ كيوئيم
 عات هغامریا لیزق «قردلوا هدنقرش هرتمولک ۷۸
 یسلاها . ردعقاو هدننس ونح بناج تكغامريا لوک

 بس ,ررلسم یسهلج ناه «بولوا هدن رادار ۰

 هدنسیب ونج مسق كنغامنس بونیس یساضق داب آ یوب

 ییونج بو ًابض نافتساو بونیس "الاش «بولوا
 هیسوطو یرب وکشاط كنغاجخس ین ومہطسق ندنتمح

 كنتبالو ساویس یخد ندنتمج قرش بونج «هلب رلاضق
 هلیسهیح ان ناغاروط . ردطاع و دودحم هلیخاتس هیسامآ

 ۲۲۵۰۰ یسیلاها «بولوا عماج ییهبرق ٩۱ ریارب
 ردق ۳۰۰ نانلوب هداضق کر هک ردن رابع ندیشک

 قامریا لیزق .ردمالسا .الماک یسادعام ندنایتسرخ

 «یک ییدتیا لیکشت ییدودح قرش بونج كناضق
 یندوص كوک نلک ندنیوطسقو نالوا مبا اکوب
 - دنیا ذخا ربت جافرب ندلوصو خاص «هلا قش یا
  وص یبیضارا نالوا رادلوصمو تش ًائاذ ندنکی

 هویمو تابوبحو یرمج هلقوماپو رپ یلتیلک «قرلال
 هداضق نورد . رولوا لصاح یعاونا كراءربسو
 رربانب كوب هعفدح وا هدلوانرشتو لولیاو سوتسغا

 «بولوانافتساو هزرک و بونیس یرهلکسا .رولوروق
 - یوب ید قیرط ندیک یرغوط هساویس ندين ومطسق
 رک ندنحا كدا

 Bojador داج و دوخا

 تری
Aیسیبع مسا «بولوا نورپ رب هدبلاعش ضرع  

 . رد (دوسا لبح)

 ا
 تافو هد ۱٤۹٤ و ‹شغوط هدنبرق (وجر) هدنح را
 هرارف «بولوا بوسنم هبهلاع رب ندناکداز .ردشعا
 یروبشم كا-كشرا 1 .ردشفل و هدنتمدخ كن رهقود

 . ردیسهم وطنم یناونع «ودالور قشاع »

 ول وق) كني ونح یاقبرمآ (0۲202) | ۳۹

 ندیا بیت رب یس یف رها اک ۱

 ریهاشم كنايلاتبا (1۲00]10)

 ۱ ۶ ۳ ۰ بول وا ندنس | رعش

 ندنتهح ییلاش بولوا یر درتروهج كحوک

 هاب رتبروهج (هرامانیدنوق) ابونجو رغ «(ردناماس)
 .ردطامو دودح هليل ود (الئوزب و) ید الاعشو ارش

 و لاش ضرع ۷۳ لا ۲۶ تیروهج و

 دنم هدنرهرآ یبض لوط ۷۱۰۲۱ با ۲

 ی و بڼ ۱۹۰۷

 هژیم ولیک عبر O یسهیعطس ةحاسم بول وا

 كران وب بولوا هدنرهدار ۵۰۰ ۰۰۰ یبیلاها .رد
 یروصقو ندهیلصا ةيشحو ماوقا یردق ۰

 ,ردنرایع ندزله طولحم ندلوپناپساو یحز هللا لرب
 كللابج "هلسلس دنآ یسیرغ مسق نالوا نوکتسم دا

 یسیطسو عافترا پول ترابع ندنلوق قرش
 هسا یسقرش مس . ردهدن رادار هرم ۰

 (قو روا) «بولوا ترابع ندنسارح (هواناساف)

 یش هفرش ندغ ییو رر قوچ رب عبا هنغامربا

 - وهج هلسا وب -- .ردب رهش (هجشوت) یزکرم .راردپا
 بوسنج هرتمولیک ۲۰ كندحوت هد هروکذم تیر
 ۰۰۰ بولوا ید هبصق كح وک رب ه دنسق رش

 ناربدنارق لالقتسا هراف رطوا .ردراو یسلاسها

 «ندنکیدتامزبنم ینیرکسعاپ اپسا هدهیصق و (راویلو)

 .ردشارب و ید هتبروهح روکذم مسا وب

 هدنتلایا هربلرم كنایلاتا ۳ ۱ 1

 ق همولیک ۷( رو 9.

 یسلاها ٠۰۰۰ «بولوا هبصق ر هدنسیپونج

 ٤ . رد راو

 تالوک هردوقشاهدقلد وا را (Bojana) ار

 وا یر نالوا ہدج ھا ۰

 بقاعتم نحورخ ندننونح یاهم كال وک روکذم

 لوق ر كنغامرا (نی رد) هدنلآ كن رهش هرد وقسا

 لصح# ندنعاقحا كىر (ربق) لا (ههنیرد) نالوا

 یغوط هونج بر «هلا ذخا ید ېرې رپ
 ءهرکص ندنایرح رب كلهزنمولک ٩۰ ًابرقن «قرهقآ

 قوح یلیخ ییوص .رولوا بصنم هنیزکد قینایردآ
 . هنلوا عضو هلاح قجالوا خاص هننافس ریس «هدهسیا

 هججنب رد .رویلی هیلشیا رلقاق كجویب زکلای «بویم

 او رنکا «بوشاط یرلوص كن هنایوب هدنرلناضیف كریق هللا

 لتیلک «هلفصاب وص ینیرالحم قجلاو ینیرازاب كنەردوقشا

 قلدانرآ هلیماع یسارجم كن هنایوب .رولوا بجوم یلیز
 یلفسا مسق یرب ندنکرت كنوکلوا «هدهسیا هدنفا رپ وط

 یر د ودح لح | هیلع تل ود هلغا_ط هرڌ ۱

 .روپ وط
Bolus ) .ریهاشم ( ظ0عور  

 را لم «بولوا را تب

 تاذ و هد ۵ ۲ ۶ و «شغوط هدامور هدنشن دالا

 وطترآ «بودا عیش El كناو یاکخ . ردشعا

 ,یدیشقاهجرت هیدعتتال یتافیلأت ضمب كنامح راسو



 ی و ب

 «بونارف ینبحوت ك (كرودوثت) ندنرارادکح توف

 ینیذوض و مکحو «شاوا لئاث هیهیلاع بصانم ضعب
 «هددسیا شایا فرص هکعا كلیا هکر هو هناربخ

 (هواب) ندنفرط (كیرودوثت) هلي آاقلا ك راد وسح ضعب
 .ردشمر و ناج دلا هعکسا بولا هنادنز هد

 موظنمو روئنم هلی اونع « دن ایهح "یلسن» نکیا هدنادن ز

 مکح «بولوا یلوبقملا كنب راثآ هک ءردشم زای باتکرپ

 .ردا ثح ندکمربو اضر هردق

 جان ریغیص هدنناسل كنق (0۵۲5) | *
 یاش رفآ مسا و نالوا كعد لیوکو 2

 .نوناوا قالطا ها رار كنلف نانشلوب هاو

 هدرلاروا «هلغل وب ندا ربعتسم كاکنلف ادا یورپ دیما

 كرت هبزتلکنا تکلع هدعب لر و نالوا شعشرپ
 اف هبح (لااو)هد ۱۸۱۵ قمی یدشدنلوا
 فلغفلوا طبض ندنفرط رامکنا ید لاتا هد۱۸6۰ و

 نالواعقاو هدنسهر آيرارهن (لاو) هللا (رناروا) رارتوب
 هد ۱۸۷۷ رزریلکنا . ردرلشعا ذاخما نطو یتکلم
 لالتخا راربوب «هدهسراشعا طبض ید ینیرلنطو یی وب

 هغغل وا هراداهلت روهجو هظفاحم ینیرلالقتسا «بودا

 .ردفوررعم هلیمسا (دناروا ) یرلتکلع .ردرلشعا ماود

 اشرفآ «بولوا رلمدآ نکاسو ناقشیلاچ راروب

 رروب . ردششیک د یخ یرایس هلبریثأت كنساوه
 یراکدتیا لیکشت «بولوا هدنرهدار سوفن ۰

 رلیلرب هدردق ۷۲۰۰۰ هدنلخاد یتیروهج (ءناروا)

 دلم رد ناو رایت بوسنم هنس توت وه نع

 . رد زام ولیک عبرم ۱۰۷ ۶ 6 ۰ یسهییطس هحاسم كنب

 (نیتن وفم ولب) نالوا یواح یسوفن ۱۰۰۰ یرازکم
 یسالج نامه .ردقوب یراهبصق «بولوا یسهبرق
 یرلفراصمو ثتادراو .راردعبات هنبهذم ناتستورپ

 هجاساب ؛بولوا هدنلهدار یساربل ریلکنا_ ۰

 لیخ «هلفلوا یرلیروس ریغیصو نویوق یرلشیعت رادم
 حارخا ید سالاو یو یشوق هود «یرد كو

 «بولوا ییزج كن یرارکسص هدرضح تقو .راردیا

 نالوا رد نقم هغیْساط حالس هدنعوقو برح

 زد ع یسهلج كن رلکک را

 ندنسالع ربها شم هرلکنا (ظ1۵)0) ۱
 كنهدنالربا هدنحشرا ۱۱۲ «بولوا ] ۰

 تافو هد ۱۱۹۱ و «شغوط هدنسهبصق (هروعسبل)

 قیتدالوتسا ؛بولوا عبات هنیرکف (نوقا) .ردشقا

۱:۰۸ 

E 

 ی و ب

 لثیلک ینیدلوا كلامو شعشبلاج ه-لاطبا كنسهفساف

 «بودیا فرص هلو تایقرتو فراعم شن یتورت
 هفسلف .ردشفل و ندنراسس وه كس هیلع تیعج هردب ول

 . رد راو یراثآ قوحر یاعتم د هیبط نونفو

۰ 

 | سرب | سوئوپ
 نال وا یانمه «بولوا لدن رارېش و لا كند ونح

gz (Buénos-Ayres) 

 « یاشمآ .€ اوه ا

 كنس هقفتم ريهاج نیتلح 0 وتو تكتروهج

 (هنالبال) و هدننرق یلیحاس یسالطآ طع رع . رد کم

 ۳۳ «یقرهلوا هدنرانک ییونج ینعب خاص كنغامریا
 ہد لوط EE هلا نو نح ضع 0

 ۳ تیاممو ۲ یضعو ٩ لوط هجو رب .ردعقاو

 مظتنمو زودتیاغ «یسلاها ۱۸۰۰۰۰ .ردءزنم ولیک

 هو او «یراهاکح رفنو هاب لز وک «یرلقاقوس

 ءینونفلاراد لجم «یسهینا ضمب یکاسیلکو ورايو
 لزوک «یسزوم «یسهناحتک هل «یتکم دییط

 لزوک تیاغ هدنفارطاو نزاع كلشیا ك «یقخررب
 رقد £ 2 یداراو یر وک یوا ع اک وکی دیفص

 هنب رافرط جا ا «بوقیح ندرېش یطخ لو

 یا یرثکا كن راداخ .ردهدقنازوا یفغوط

 تیرومهو مسو بسک هنوک ندنوک رېش وب . ردلتاق
 نیتنجرآ یتیروهج سرپآ سون وہ س .ردهدکقا

 قرش «بولوا یرب درپهاج ندیا بیکرت یتلود
 ندنفرط قرش لامش هلا یسالطآ طبحم رح ابونجو

 «هلیلفسا مسق كنب ری (نارا)و هلیغامریا (هنالپال)
 ام هل روهج (هفدتناس) ید ندنتمح ییغ لامش

 نعم هلیسات یدودح هسیا ندنتمح بع . ردط

 هدهسیا نیعم هل رېن (ورغن و ر) یدودح ایونج . رداکد
 كلام خد هنسهعطق (اییوغانا) هروکذم تیروهج
 یسهیعطس هحاسم .روینلو هدنساعدا قلوا

 ٩۵ ۱۰۷ یسااهاو هزتمولبک عب رم ۱۸۰ ۹

 ترابع ندراهووا عساو یسیضا را , ردنرابع ندسوفن

 هدنسا (هناتنو) هدنتمح قرش بونح نکلا «بولوا

 هلموق :یغاریوط .ردراو خاط رب هدنعاننرا ۰
 «هددسا تنم كب «بول وا ثرابع ندقرهلا قیش راق

 «بوئلوا تعارز هدرراوج كرهبصقو رهش زکلاپ
 ؛بولوا ك یاناویح .روالوا ذاا اعرم یروصق

 هنویلم ۱۴و یررفیص نویلم ۲۴ «ینویوق نویلم ۰
 - اویح ینورت هحاشاب .ردراو یکیمو فسا «تآ بیرق



 « هلغل وا مالغاص و لزوک تی ید یساوه . رد راو

 رجا م هد لهدار Se ۶ هنس ره ندانوروآ"

 .ردهدقع را هن وک ندنوک یرومشو یسلاها و ؟

 و 2 2 7 تول وا را 0 2 1
 E 3 هت ۱
 = ولیک ۹. تفت اعنت ه دنعل وف (دنن ر) 8 و

 كله زم ولیک ۷ لند (هدک و رد) ی رکص ندنایرح كاهزبم

 .رولیکود هنب کد هدنال ربا هد هفاسم

 بولوا هبصق رب كحوک هدنسهطخ

 .یدنا یزکم كل هقود رب لقثسم هلینف و

(Duc de N 
 كن ۱ یسهفود نوو (

 كنب زيه یحندرد لار هدنکلعک «بولوا ىسەقود

 كردا رف س یشراق هراوغرع اا «قرەلوا هدنبگ

 هتسخ هدن روص شآ «بقاعتم ینلوخد هامور هنارفظم

 «بودیا دع تازا رب یو «هلغه
 یکشا برح هدنبل كرانابتتسرخ دفرت نر
 ؛شلناغ هنبراطق بیلص لها لآ ةر
 یلغلوا شا یس هنطبض كسدق هدعب و كنهکاطناو

 شفلوا بانا هنغللا رقسدق هدنسیدالیم مشراا

 نیناوق قاط رو هافتکا هلیاونع نورا ءهدهسیا

 کوب مر نیبصعتم كرل ایتسرخ .یدیشعا عضو
 ۱۱۰۰ .ژروپدیا دانسا فاصوا هداع قراخ قاط رہ
 هدنندوع بولوا بولغم هدنک وا قشمد هدنخح را

 .ردشغا تافو

 ندنسالع ربهاشم هسنارف ۳ ۱
 «شغوط هدسرا هد ۱۷۹۸ «بولوا

 هی رات راآ قوح ر .ردشعا تافو هد ۱۸۱6 و

 - افارغجو حرا » یراروہشم لا ءبولوا یسهیداو
 مرا » و « یتغل عیانصو تایداو نونف) ۰۷ یتفل

 چوا نالوا فورس هایرلناونع «یسالطآ ایفارفجو
 هلتاعفد بول وا لوادتمو لوبقم كب هک ردیفلأت كوب

 . ردشفلوا یشنو عبط

 داق رز ةا مال د 922

i.مکح هدنرلتهج هل وهظ ۱  
 هلا اد ندنح را ۳۲۱ «بولوا تلود رب شه روس

 لصا ,ردشعا ماود هنس ۱۲۷ كدت را ۸

 | غرونسکو ل كنهقیلب (Boui1ا0) ۱ 3

(۹ 

۱ 
۱ 

۱ 
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 ی و ب

 درلیق ویلس «بولوا ۱۷ یدارفا نروس تموکح
 رفن ۱۸ ربارب هللا ىلع وبا نالوا شفلوب هدنتیعبا تح
 هلودلا داع) نالوا یسّوم كنلود و .راروتلوا دع

 هادو نایلید هرلنوب ندنغیدلوا لاد (هبوب نب ىلع
 ید یراقدلوا ندنل سن كروک مارېب .رارید ید
 يلع یرللغوا ك (هب وب نیدلا عاجت) . ردیورم
 هدعب و كنيلاک ن, ناکام ندج ورخ بارا دجاو نسحو
 ىلع ندنفرط كنو «بولوا هدنتمدخ كح وادرم

 هوغو رکسع «نکبا شه وا بصن هنکلیلا و (ج رک)

 هلا هلیح بولوا مهوتم جواد رم ند سگ كس

 هل ودلا داع ءندنغدشیلاچ هکمروشود هلا دک

 «قرهشیلاج هبولق بلج هلیسهد اعلاقوف زادتقاو لقع

 لبض ندنوقای ی رفظم یناهفصا .هلکعا توق بسک
 ینتنطلس هد ۳۲۱٣ بلکعا الیتسا یندیزاریش هدعبو

 و هللایضار .یسابع هفیلخ و ؛شقبا نالعا

 .ردشعا قیدصت یتتنطلس بورد وک قاعسو تعلخ

 «هلکغا تلاخد هب هلودلاداع یرکسع هدننافو كح وادم

 ؛شعا توق بسك «كردا طبض کلام ید كنوب

 عیطم هفیلخ «بودیا طیض ید یدادغب هد ۳۲ و

 قاع دالب راسو لصومو هرصب و ءشلک بلاغ دو

 - زعم یردارپ ییئراما دادغب . ردشا طبض ییهریزح و

 دیهلودلا نکر یردارپ رکید یناهفصاو ههلودلا

 ددا ذاا ت رک یزارمش «كرەرو

 للغوا كنهلودلا نکر یردارب « ندتیدلوا یدالوا

 «بودبا ذاحا دهعیو هدننایح «هلبلج یهلودلادضع

 كپو لآ هلودلادضع . ردشما سالجا هتنطاس تخم
 یهاشدا لداع لاو كوي دا

 عیسو ینتلود هتف یدالب راسو ناجرجو ناعو
 ناتس رام ) روهشم و راعا ید یدادش ءییک- ییدتیا

 .یدیشعا نییزپ هللا هبربخ تاسس وم هجن یک (یدضع

  هنضا رشنا كت) ود و میس قیرط ییید وط كىەلودلاداع

 هراسو دادغب «زاریش «ناهفصا بودیا ماود كد
 - دضعو : شا و مسقنم هبهیعس چاق رب اعاد «قرهلوا

 ربیع و قرف تابعش هلا تنطلس زکر هرکص ندهلودلا

 ا تالش رک دادغب هاکو زاربش هک «بویم هنل وا

 كب ۱ تن رلنکی و را هجمع هل را ردارب و شه وا

 - ربما) . ردشل ون عوفو ره رام و a صزانم قوح

 "اک هرکص ندکدلرپو ههلودلاداع یئاونع (۰ارمالا
 مرن زالوا یلوتسم هدا در هاکو ه رلز الوب هدنتطاس ت

۸۹ 
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 ی و ت

 ¢ ل1 نروس مکح هل طلب رک سم لصا . ردشل رب و

 2 ردب رابع ند رم ۹ رب ز هح ور

 1۱6 هلودلا ناطاسنب نامزیهراجلاکوب | ك و املا نع هللا نيدلدامع
 <۲۹ هلودلاءاهب نب هاش ورمسخ زوربف رهاط وبا هلودل ا لاللح

 tro راعلاک وبا هلا نیدل داغ ایناث
 8۰ راجلاک نا نی ورسخ روو رصن وبا محرلا كللا ٩

 تافالتخا هل رلابرقا هدتنامز یرلضعب ندرلنو

 رب و ط اقسا یرلضعد فوم بودا روهط تاعزانمو

 ٩ هيو نب لع هل ودلا دا ۳۳۱

  ۲هلودلا نکد نی ورسخایق عامشلا وبا هل ودلا دشع ۳۳۸ |

  ۳هلودلادضع نب لیزرش سراوفلا وا هلودلا قرش ۳۷۲

 هلودلا دضع نب نابزرم راعلاک وبا هلودلا ماصص ۽ ۳۷۹
 هل ودلا دضع نب هاشذهش رصن وبا هلودلا ءاهب ه ۳۸۰

 < هلودلا ءاهب نب عاجشلا وبا هلودلا ناطلس 1۰

۷ 

۸ 

 هیطخ هنماد یرارکید «قرەنلوا جارخا هثن راما هیعس

 هدننامز عاجشا وبا هل ودلا ناطلس هلح زا . ردشع وقوا

 هدنن زاما دادغ نسح ىلع وبا هلودلا فرش یردارپ

 سا ویا ES هیدن شیدلوا
 هو اب OE رب «بودا جارخا ندهبطح

 .یدشلو عوقو هطاصم هدن رس هدع و ؛شع وقوا

 تموکح هرکص ندیحر كلم نالوا یرلیح زوقط

 هنب رلمات راجل یا اا یلع و

 . وهلس هددادغب هدنګرات 4۷ بویعوقوا هبطخ

 .یدیشءالشاب هغع وقوا هبطح هنمات تاک لرغط ندایق

 او رو صنم وا نروس

 ندرفن نوا ابو زوقط روک ذم نالوا هبط بحاص
 القتسم هاب رلذاونع |یمالاریما ابو كم ندیبو لا هقشب

 «قرالوا عبات هیهبطخ بحاص سرو امسا دوخایو

 «ندنشدنل و ید رش ٩ رکید

 :رونلوا رکذ ریز هجورپ هدرلنو

 شه روس تەو <

 ۳۲۱ (یدیما ناهفصا) هبوب نب نسح هلودلا نکر
 ۳۲۱ ( یربما قاع ( هوب نی دجا هل ودلا زرعه

 ۳۹ هلودلا زعم نب رایتخ هلودلا نع

 ۳۹۷ هل ودلا یک نب مصن وا هل ودلا دیّوم

 ۳۷۳ هلودلا نر نب ىلع هلودلا رڪ
 ۳۸۷ هلودلا رف نب سر بلاط وبا هلودلا دج
 :۰< هلودلا ءاهب نب نسح ىلع ونا هلودلا فرش

 44۰ ( یدیما سراف ) راچیلاک یبا نب روصنم وبا
 نا حک ۵ E ۹2۸ (یدیما ناجرا ) راجلاک یا نب لع وبا

 - وا یربما نایفصا هلودلا نکر زکلاپ ندرلن و

 لات ههلودلا دصع یغوا یکام هدنافو بول

 «ب وا وا ندنسایما قارعو دادغب یرارکید قدا

 ندنفرط یردب روصنم وبا نالوا یرلیجزکس زکلاپ
 یدک دا در «قرهسنلوا بصز هنکیل ریما سراف

 ۲ «قرهنلوا ن هتنراما ناجرا كسراف,ندنفرط كب
 EA . یدیشلریو زع و ۱ راست تک. همارجب هر اصا

 یسهلالس هبوب لآ «هلیئافو عوقو كنوب هدرا
 ۱ 1 .ردشملوا ضرفنم

 نالوا زاح یناونع ارمالاربما كرکو هادا كرک
 مبا هدي سابع ىا مر یژرادیک- هنو ل

 «بوتوط هدن رلکح یرلن و ًالعف هد راهی دا

 باما یر ندن رلاو «شعالل وق یک یراک دتسیا
 . رد رلشعا داعدا ار د

 كءدق نارا (دب رفآ هب د وحا) 11

 كسا کام i کت
 نارو ریارپ هللا (وناپامه) یسهرپشمه «بولوا یزریق
 ی زردارو ی راما كیسارا یرادکح
 وا ر ندنفرط رایدنفسا

 ۱۳۳ e ۰ اشنپ بس 5 )
 . دصع ی یسیح ه كن رانالوا هبظحخ بحاصو

 فرش یردارب .ردیلفوا یججوا كمو ن هلودلا

 ینعب هدنافو كنون «بولوا یدمع یو كنهلودلا

 ندسح هلودل اماصم یردار ر کی د هدنح رات ۹

 هن راما داده یسیدنکو «سالحا هتخش ؛قردل راقیح

 یردار هرک ص یآ زوقط یدهسا

 روب هرارفو بولفم یتسیدنک ءهلموجه هنرزوا
 هتنطاس تک لالقتسالاب هدنخرا ۳۸۰ «كردیا

 هرادا ثاذلاب یسراف و دادش هنس ۲و ؛سواح

 شوا بصز

 تان و لند هع رص هدناجر اه دنح رات ENS هرکصندک دبا

 ذحا یپلل عیاط یسابع ةفیلح ك ۳۸۱ .ردشعا

 مش هنرسعو طض ین اوما كردا طاقساو

 یدک اکوب «بودیا سالحا ىلا رداقو ؛شعا

 ۷ لع یسهداز ردارب .یدیا سا جوز ید ییربق

 لتقف كرهدیا بلح های هلا هعدخ ییهلودلا فرش

 مایف هنمیلع هدم هلودلا ماصمص یردار .یدیضشتا

 «شلربو یراما س.راف 1 قلءرآ 7 هلکعا

 تحاص ید یساروا « هلس اف و عوقو كيوب هد ۷ ۷ و

 . ماو) ندنف رط 40b رداق دفرلخ . یدیش)اق هبدج ر

 دوخ ناطلس .یدیشغلوا بیقلت هل

 هطاصم هدب رب ه دعب «هد هسیآ شا تلنح ها یو رغ

 بل (هاشنهش ندلا



 ادن

 ج وز جد ییریق كہلاراشم ہا شدا «بودیا 5
 : . ید شا

 ندنسالع و 3 ناو 1 ۳۲ 1 4 ( نیسح میش نی - مش )۱ ۱۰

 هلیاونع «یولحو نا» 3 برم .ردشعآ

 یسهعوجترب هلیاونع «لوکشک» «یسهموظنما رب

 لح یعابر وش 8 یدردیا صلح (ینابح) هد رعس .ردرا 2

 :ردندنراعشآ 1

 ودا دن و رم هلال هدایژ هک تیدد

 تفرک وت تسدز یا هک قسد
 وزا دن وریم ایپ دوش ا

 2 4 یتعاسلا ن نیدلاءام

 ینیدلوا یناسارخ لصا نع یتعاس دم یردب «بول
 تئیه عو ؛؛شقعا نطو هدماش قشمد «هدلاح

 اص یلوط دب هدموحوآ

 د و نیدلارون لداع تام دل وا یسهمات ترامم ۱

 هدنلاعا اس «بوأوا ی

 شل وا لثاث هنماعناقوج كب كييلاراشم هاشداپ «یر های
 هرحم هدعب ؛بوغوط هدقشهد هجر بحاص .یدیآ

 كننمصع هدرعس . ردشعا تافو هداروا كربدتقو

 نیدلارغف) . ردلوادتمو بترم یناوید «بولوا یدیرف _
 هدبط هک ءیدیا راو ید یردار رب هلیمسا (یتعاسلان

 دیا یحاص لوط د

 0 ۱ دادش نب ندلاءاب
 تولوا ندهیمفاش ءاهقفو ندمالسا یالع ربهاشم

 رکب وبا .دارواو ؛شغوط هدلصوم در 8
 لیصح و هدافتسا ندالع 1-41 یک یطرق نوع ۲

 ةسردم هتس ۶ هاتف هدادش هر
 هد رد «هلدوع هلصوم هدعب و « ماود دن هيما ظن

 سدقو ندعح هد نعرا ۰۸4 .یدیشعا ترشاپم

 یی وبا نی دلاح الص هدقشمد هدنند وم ندن راز كفىرش

 كنهجرت بحاص هيلا راشم هاشدچ بوسشپ روک هللا
 بولآ هنتمدخ یتسدنک هوا نوتفم هناضفو لع

 بصن هنکلکاح سدقو هسنماقم شللرکسع یضاق

۱:۱۱ 

 ا كوپ ر هدنس ورق دیها عماج هدنامز ینز ن

 ۳۰ ت

 ذوفن رب كوي هدننامز هيلا راشم اشدا .یدیشغا

 كرهاظ ئالم هدنح را ٥٩۹۱ .ردشعارف رادتقاو

 او ؛شفلوآ بصن هنفلیضاق بلح «بورک هتتمدخ

 هاکغد « بلح یضاق» بودا تماقا هداروا دعب

 نوت ندنخدنوا یسارقاو دالوا .ردش و ترهش

 9 رب یلح ؛بودا قرص هلو فراعم ینلام

 نییزت هلا هبريخو هیلع تاسسو» راسو سرادم
 رخآ هدد دل راد رب نالوا یسهدرک انو ؛شعا راعاو

 تافو هد ۱۳۲ و بولوا لوغشم لس ردب كد هم رع

 قوحرب .یدا یحاص یلوطد ید هدنایدا .ردشعا

 دلا حالص. ةرس# یزرویش لا ۶ وا لات
 ك E رات ,

 میطو هجر ید هه ټال بولوا ربتعمو لوبقم

 رد دل وا شم زاد هل ا ونع «یب والا

 «ماکح الا سابت) ادنع م اکل اال م» قلعتم ههقف . ردشُمل وا

 یرات آ قوحر فک « رهابلارح وملا» «ماکحالا لئالد»

 ۹ ید

 (مها را ن ۰

 ۱ ۳ ها تم و احنلا ن دلاءاب

 هرصم هدعو «شغوط هدبلح هدنګ را ۰۲۷ «بولوا

 د تاج نواوط ى
 «بودا راشا بسکو «لاغتشا هلسی ردت هده روصنم

 راثآ راسو یراعشا ضع .ردشعا تافو هد ۸

 . رد راو یسهب دا

 - بطق ن رع چ ایرکز ۰ ۱

 (یشرق ا ا ءا
 هدنګ را ۵15 «بولوا ندنسایل وا ربهاشم كناتسدنه

 - باهش حش هتم رع هدادغبو ؛شعوط هد (ناتلم)

 ىد وا ندنناد مو نادرکاش كنند رو رپس نیدلا

 تصلاخم هلا اک رکاش نیدلادیرف «هلتدوع هناتام هدعب
 رم دف دارا

 .ردماا هاگترایز یس هر .ردشغا تافو 3۵

 یدین | كناوروغ كولم ۱ ی ن دلا ءاپم

OIE O AO 
 هد نګ راد NIS ردیلف وا كنم دلاثایغ ۷7 دو

 هدلاح یییدل وا نسلاربغص «هن رزوآ لف كردن

 - ءالع هرکص یآ چاق 2 هدهسا شک

 ؛شعا رارف «بولوا بولغم ندنفرط زسنا نیدلا

 یسیلاو تارهو

 * هزح و رخ تكياخ رکنح ۰ یدیشاردب وک هنا كهاشم

 IS هتس ۰ «بو اشا هرزوا

 | سولج هت

 زراو «بولپدا ر۸ سا ندنف رط



 اھ ب

 . ردشل وا قع «نکرک ندهرد ر رار هل ردارب

 - با نب دو ءان او ۱) ۱ ۳

 نرف یجتلآ (لضفلا یربط نر دل ا

 E le یل اوا نرف ی دب هل رخاوا ی رعه

 | نوط دی هدتهحو تط رک و «دبقف درک بول وا

 كنانیس نا ءهدلاح ینیدلوا ندناضق .یدیا یحاص

 1۰۸ ۰ یدردا لاغتشا ید هلسیرد یتافیأت

 رس هم ور راد ۵ دور «بو ون هدماش هدن رلخت رات

 .یدیشعا

 اا ٤ نبدلاءا دنشش ۱
 0 كنه دندشقن تشرط «بواوا ندتش رط نارببو

 شف ] هدیراوح ا راحت هدنح رات NA .ردږسس ومو

 ا هداراح و ؛شغوط هد هب ر نلتد (ناف راع

 لوبق هعلاغ وا ندنق رط یساعساباب در هحاوخ هلع

 كلالك ربما .یدیشعرا تاضویف سابتقا ندیناو دغ

 3 1 رلن و «هدلاح ییدتا ماود رزعبسل و د 0

 ۔ د قلا ادبع هجاوخ بونلوب ات هدنرلراح ور

 لخاد هب ینالع کد هرزوا یرعو و 5 كشاو

 هنس ۱۲ و هلا فراع االوم هنس ۷ هدعر .یدزالوا

 هج 4-عود ییا «بولوا تررعصهه ها اه آ لیلح

 هحاوخ یزاعح رفس هدن_سدعفد یجکیا .یدیشتک

 رواش هدندوع .یدیشعا هدکلرپ هلا اسراب دججع

 «شع.روک هلخح اشم مظ اعا ضعب بوافوا هنا رهو

 هبا راحت هدعع .یدیشلیا تماقا هدورم ید تدمربو

 ربماو شم رک هدار وا ید رگ ةیش بودا تدوم

 لاح را هدنخرات ۷۹۱ .ردشملوا قاخ هلیتیصو كلالک

 نفد هدن اف راع سع نال وا یسار لو دیه «ب ودیا

 یرار وهشم

 .رداسرا دم هحاوخ هلا ES ندلاءالع هحاوخ

 | «بولوا قوح كب یاد رم . رد وا

 ظعاوم هلی ا ونع ¢ همان تایح « كن هجاوخ تر>

 « نیقشاعلا لیلد» و یسهموظ:هرب قلعتم هحاصنو

 . ردر او ناو رب اد هد وصت هل اونم

 . لالح ED | دلو ندا ات
 كن رلثربطح یو ر ندلا

 تاذ ر ندالع لئام دب ورف وص الف «بولوا یردب

 هد رع رخاوا «كرهدىا تأدنو دل و هدب , یدا

۱: 

 دلم همور راد ربارب هلا هیلاراشم یانالوم یغوا

 «هنبرزوالویق نس> ییدروک ندنفرط هیق ولس تلود

 هدنحرا ۱۳۱ دوخا ۱۲۸و ؛شمشرب هدهیوق

 . ردشُعا تافو

 E AE 1 داپ كلود ناساخیا نده رک لالش
 « دعس و » ] . رد رمخا را

 [ .هلبروپ تعحامم سواد اف

 نڪد " كن اتس دنه جی ۰ از رک

 را دیح یه دنسهعطق قوراف ناخ ردا

 هشوروم تخ هدنځګ رات ۱۰۰۵ «بولوا ندنرا

 هاش رک | یکلم هرکص هه حواو شا س واج

 .ردشغلوا طبض ندنفرط

 (AB A IEDR بد
 ا ۱ ناغفا هاش ردا

 دوم یردپ هد ٩٩۱ «بولوا ندنرارادمکح ناغفا

  طاقسا هرکص هنس ترد «هدهسبا شلوا ثراو هناخ

 هدنمسا (ینارکنایلس) ۳ كهاشملس ءقرنلوا
 دیا شغل وا سالحا یر

 (۸اع هاش نیدلابطق) )لوا ا رداپ
 تموکح هدیاتس دنه

 هاش «بواوا ندنرا را دح هروب ها ات نروس

 .هعطق نکد هدنشرات ۱۰۵۳ .ردیلغوا كلواریکلاع
 -وا هی مظعم «بوفغوط هدنربش رویناهرب كنس

 -افو كنب رد نالوا عقاو هدنحش را ۱۱۱۸ .یدیشفل

 یردارب كچوک «هلففوب یلاو هدلباک یسدنک هدنت

 شقآسولح هتخح یدافتسالاب ندنت وبرغ كوب مظعا

 رمح ییافو ال ردپ ید هجرت بحاص «هد هسا

 لتبک «ندنغبدلوا شبا نالعا ىنتنطلس «زالآ ربلآ

 .اوح هرکا «بودا موه هنیرزوا یردارب هل رکسع

 (تخ رادی) مظعا هده رام رب لناق نالوا مقا و هدر

 ردابپ «هلغفثوا لتق ربارب هلیلغوا ییا ما (هاجالاو) و
 روس تموکح هنس 1 :نوگ او روم تح هاش

 تافو هدنشاب ۷۱ هدنخح را ۱۱۲ ۰ هرکص ندکد

 . كنسدلابطق هحاوخ هدنراوح هد یسر .ردشا

 (لزنم دلخ) «بولوا عنصمو نیزم كب هدنناي یسهرت
 یسدرک ان كنس دنک هدنلاصتا

 نردلارعم .ردراو ید ریش عاج رب عتسصم نالوا

 هاشناهجو ناشلا عیفر «ناشلا مظع «ءاش رادناهج

 قیردارپ جوا یسیجمدرد «بول وایلغواترد هاب راما
 .ردشا سولج هنت كننرد یسیدنک .هلیا لنق

 .ردف ورعم هلکد



r.اه ب  

 نيدلا ج ارس ,رفظلا وبا) 3 9 ۳

 مکح هدناتسدنه (دع ینا هاش دا 2

 کا ؛برلوا یربثز تاکولم هروب ول
 ۱۲۵۳ «بوغوط هد ۱۱۸۹ .ردیلغوا كسا هاش

 «هنب رز وا یافو ثكنب ردب هد 1
 سواح 1 2

۱2۳ 

 | نوو یربش یلهد نالوا یرلتشتیا .هدهسیا شا |

 ندنفیدلوا شمک هنیلا درازیلکنا ندقوح یرتکلم 1

 ۱۲۷ یرکص ندقدلآ تاصیص ندنفرط یتموکح |

 .عدا قلوا لخدمیذ هلالتخا ندیا روهظ هدیلهد هد ا

 رارب هلیورو رو لغوا کیا «یسراق ییا هلیس

 هدناتسدنه هلهجوویو ؛شفلوافیقوت و لقن هبهتکلک
 ماستخ ید هتتموکع فر ڈرو 2 ا ول

 «بولواتاذرب بیداو ماع هجرت بحاص .ردشلریو

 . ردراویناوید بترمو یراعشا هدنرلتاسل ودراو ینرا ۲
 تا 3 هدا سالک

 E یسهعطق ۱ یتارجک هاش رداپب

 ۔اقو كن ردب .ردیلغوا كح رفظم «بولوا نڌپ
 ۱ كأ هاس د و یردارب , كحوک «هلغماغل وب رکا هنن ۰

 هتنطلس تخم لا لتق یهاش ردنکسا یزردارب لول ٩
 تخم «4 رهدیا قوس رکسع هاش رداپ هددسا شم

 هدنشاب ۲۰ درا ٩۳۲ هاا تورا
 یی(هولام) «هرکص هنس شیو «سولج «هدلاح یتیدلوا

 هعفد كلبا هدنخ را ٩۶۳ .یدیشعا الیتسا ید |

 -روپ هجرت بحاص «هلغمشانپ هدنه ریلد وروآ قرلوا ۱
 تافو هنسوا .یدیشءازق هراحم رب یشراق هرلیل ریکت ۱

 ناخ (هاش دمحم ناربم) کم «بودا

 ۷۸ کیم نو و هیصق جاق ر هدناهدنه هلعسا
 عبا هنتموکح ریلکنا هک «ردینانلوب هدنبغ رغ ولیک "

 زکزدابب س .ردهدنسهرادا تحب كکاح رب نالسم

 هدننعسو هرتمولیک میرم ۱۲۰ یسیضارا كنتموکج ق
 . ردیثک ۱٤ ۵۰۰ یسلاهاو

 .ردیلفوا لر تیام | یارک دداپب 3 تونل وا نان رک
 هدنامز عیار ناخ دارم ناطاس یارک تیانع یاس

 -رح نالوا یشراق هنیرایاغو (اییاراسب یعی) قاجوپ
 SES فعل وا لرع یالوط ندنس»ه ارزو ت6

 ردشملوا

 | هنلوخد هعرق كنوب (قفتم هیردارب قناسو ؛شفلوآ

 5 دل نه رب و مانح هتلود وب و ۱

 . ردشلاق س وب ED (رایلاوک ) كدهنن رع ۱

 | ھ ب

 كنسيدنک رلیافو .هددسبا شفلیضاح هکشا تعنام

 یتشادرف ییا هلموعه كرءهدا ذاا تصرف تلر

 -رد هارک تیانع .«هلکغا رامورا ق عو «لتف

 هجرب بحاتص «بویلاق هراچ هفش نداشا هنداعس

 یسهعلفیازآ هدهرصوا .یدیشعالوخد هعرق هلتل وس

 یتسولح كيهارا ناطلس «هلکمشود هنیلا كرلقازاق

 ا ش وایس ارد ناد وی هدنح رات ۱۰ ۲ بقاعتم ۱

 بحاص «هدقدناوا رکسع قوس هلیسهدناموق كناش | ریلکنا بودبا قلرادمح [رابتعاو ًاعسا 2 ۱

 ندا تدح هدنسهرآ هبلاراشم نادوبق هلا هجرت

 شوایس «هلغل وا مازا بحومو تیقفوع نام ترفانم

 هرم وا یک رداو :شفلوا لزرع هدندوع اشا

 بصن یارک دمت یردارب كچوک هنبرب «هلکعا تافو
 .یدیشغل وا

 چاق 7۳ هات دیه هلمساوب | ۹

 یرلذورعم كأ «بولوا هبصق | ردا

 ۲ كروي زاغو هدنغاهس (روب زاغ) كنتلايا سرانب

 .ردیانلوب هد امش هزنم وایک

 اش ماظن .دعطق نكد كناتسدنه
 نروس تموکح هدنس ۱ 0 ردا

 ۱۰۰۲ ءبولوا یربخا رادهح كنتلود ماظن

 ريغص یدننافو كهاش ماظن میهاربا یردب هدنخح را

 کلم "هرادا جهدلاح ینیدل وا نسا

 وا سالحا د ندنف رط ( وعم نایم) نالوا شا

۱ ۸ ۱۳ 

 هن 7 د

 ندا روهظ هدرکن دجا نالوا یرلتخا

 تو تھک رک | (وعم نایم) یش راق هداسفو هنو

 ینیدادما دارم ناطاس لغوا نانلو یسلاو تارح

 یشیاسا نک د هنندورو كنو «هدهسيا شا ساقلا

 ییدرتکا كدارم ناطاس ندنهدلوا شا هداعا

 یشراق کوب كرهدىا | نده ربفو رڪاسع

 لداع یکاح رویا هلا هاش بطق یکاح (هدنکلک )

 ام دارم ناطلس .هلکعا تعحارم هندادنا كهاش

 اده لیک نالوا فیلکت هنسیدنک فلکر ییهرص

 ۱۰۰۹ هدعب .یدیشعا تدوع یر یرلیکریو و

 «طیض یرکندجا یرک ع كهاش رک | هدنح رات

 هدي أ ریسآ ر ار هلن ادناخ دا رفا یهاش ماظن ردامو ۱

 رخآ هجر کاک

 رب كوي مدزش قرش لا كنات دنه
 مسق انس هعطق dK «بوآ وا رخ

 ندا

 | د
 بیکر یتسەرادا هلاکنو «ردنرابع ندنسص



 ۱ ھ ب

 عفاو هدنفرط یکیا كنغامریا كنک .رد رب كتلایا شب

 ۱ هنح 9 هلاکت سس رس «لاس لاش «بولوا

 هل رلتلایا سراتو دنقلدنب دارم دی راهطخ روپکنو

 وا عسا و اهد هطخ و هلیئفو .ردطامو دودحم

 نع لامشو اسیروا ندنهح قرش بونج «بول
 و .یدرولوا دنم دهن لهطخ (هدوا) ندتفرط

 ۸۱ و یاش ضرم ۲۷ ۳۰ ربا ۲۲ هلهحو

 NS را قرش لوط ۸۳۲۵۱
 .اهاو هزنم ولیک من یسهیعطس هح اسم

 ملم 2 ا اد ۳ یسل

 كنسطس و مس یشاود E ۱۸۳۲ هتشاپ هرم وا

EEییضارا كن را نالوا بيرق هنسارج  

EO GE Eنوکس كاو  

 ران امروا هدنرلتهج بونجو لا «بولوا یرارپ
 ۔وصع هجاشاب .رویللو ید یضارا یلاخ هلرلقلیلاچو

 هلا هراسو یراد کش «دبوج «جرپ "«نوبفآ یئال
 ترابع ندناتاس عاوا رارا هنحا رخا غایو تا رطعم

 .دنهو لاعا ید تاج وسنم لتیلک ندقوماب «بولوا

 -اح ید یقوم .روللوا جارخا هنفرط ره كناتس

 درکو لاش درک كنهطخ و .ردیلشیرپولا كب هر

 قس ینسیضارا «بوفآ رارمن قوجرب ندنمسف بونج
 قاجص یساوه .ررولوا بصنم هنفامربا كنک ءهلا

 لد رلن وب هلیساح ارا یسلاها .ردمالغاص «هدهسیا

 ندنسنج لوغم ر نالوا شا الیتسا یناتس دنه لوا

 ندیحز قرع ر نالوا یس؛ءدق هږلصا لاها كدنهو

 یرلاهس «هدهسا رم یلیخ یرکنر «بول وا ط ولحم

 لقرف ندنسیلاها هلاکت هج هجو یو .ردنوک زود

 كناتسدنه .هدراهسا نوزواو تسردنناهد «بولوا

 .رارد رک كب هخهج وب ندنسیلاها یمهیلاعش راطقا

 .ردعنات هند اههار یروصقو مالسا ردق یرلثلث رب

 ۳۹و قاي ۱۰ تلایا ۲ ریز هحور هطخو

 : ر رقم هب اضق

 لاها را دقء اضق ددع قاس تلابا

 ۱ 00۹ ۳۸ 3 هثناپ

1۹4۹ Yo ایاک _ ٤ 
 ۱۷۳۵۹۷ دابآ هاش | 9
 ۶ ۳۸۶ ۹ ۲ تورات ۰

 TENE A ۳۲ نا رس

 ۱ ۰ ۰۵ ۲ نارای /

 ۱۸۱۱۹۹ ۳ ربکدن وم ۱

 ۱۷۱۰۵۰ ۳ شازند
 ۱ TAY 1 هن اکرب ,

 ۱3 ۸۳۷۰ ۱ ۳۹ اس

 ٤ا4

 ب 0 یربش مدسق كاو دوسب لا
 ۰۷۰۰۰۰ رویکام) .ردراویسیلاها ۰

 ۱ تومن تر
 | ۰46۰۰ ۰كراب 4۱۰۰۰ كناراچ ۷۰۰۰ كه
 رفطم ۳۹۶۰ ۰ كن (هرآ) ۰6۲۰۰۰ لرواند

 ناهح ۰۲۲۰۰۰ كروپیحاح ۰۳۸۰۰۰ درو

 ا ۰۳۱۰۰۰ كمارساس ۰۲۱۰۰۰ راب

 ندکب یر یسلاها .ردراو یسلاها ۰

 ۲ روت ید یزهیصق نالوا یاشآ

 ات نرزوق فرش لاش كناتسدنه

 كنەنناو هدننلایا (هنتا) كنهطخ نالوا ۱ راه

 راوی اکو
 دنغاس هننا موملا نکیا یرکم كنهطح وب هلیتفو

 .ردیشک 4 ۶۳۰۰ یسیلاها . ردیزکیم تناضقرب با

 . ردعقاو هدنرز وا كاچ رب رولیکود هنغامرا كنک

  هبصق كچ وک جاقرب لما وب هدیلاش ناتسدنه س
 7 .ردراو ید

 كباس دنه (عنک ردا هل گید ما و) | ۱

 ۱۳۰ را هو

 ۷۹۵ بولوا هبصق ر هد وج هزمو-لک

 ۱ . رد راو یسیلاها

nاش رب ندنموق (ناهتاک )  
 « مگ راب» هدیسراف ناسل «بولوا بم

 ضعبو یرتا ییا هلیرلناوسنع « فورطا رهاوج »و
 : ردندهلج وا تب وش . ردراو یراعشا

 دربی عارطضا لاس لدوا بذاج

 دربی ماتف ۲ ۳ قیفاطس ما هرذ

 ۱ یروا رام

 .رد هیحان رب بکرم

 ۱ یراپ
 «بول وا ند هږ ام یا رععش یامدق

 بوسنم هبیلع قیرط .ردیلهلاخرت
 فال س ردم هدرلفرط ضعب اش هدهبردا بوالوا |

 هن رلغ وا كناشاب مساق هداز دنبلود «هرکص ندک دتا

 «بودیا بلط هچقا نداشاپ مماق .یدیشلوا هجاوخ
 شال وق هدنماقم یحرا )۹۹٩( ییریبعت « قاج رخ »

 دئام» «بوردنوک هګاز وخد هیلاراشم ندنممدلوا

 وش .رد رومن شد دل وا شم رب و باوح لب ریہ ) هم اک

 ۳ ردن دن راعشا هلج تدب یار ۱

 كشخ دهاز هسیا لد نیکنسو دراب ردق هل

 4سال رد بات هسم< ود کات هتخ وس قسشام



۳ 
۱ 

 بآو هاربسسو هلوا بوبحتو یم یراسهب یا
 هسنایا مور هيلا ليم هلوا رفاک ی

r:1 1 1 یراپب ۱ تاذ یکا هدعسا وب ندنسارعش سا  
 ندنفارشا نوز راک یرب بول وا

 و یظفام كنسهعلق نره هدیدم تدمو « دب
N.۰ “  

 ورق اب ناسا ةلج تب وس ۰ زر ن

 نم زا تیاکش دسر هک سک رهب دنک نم هم 3

 نم زا تیاکح دنک هل هکان محز ز یسک هک

 تب وش بول وا ندنس هبصق 5 یرکید ت

 ۰ + رذیدب راعشا 4 2 اخ

 دن راد نآ رهب زا ناتسو 35 رد ریست ناتخرد

aE 3دنراد ناسیمرد نالاهن كزان تماق  

 هدنتهح یب لاش كناتسدنه

 هنفامر ا دنس هدنن ونجح كاجو دویلاواب "

 هزم وليك ۹۸ ك(ناتلم)و هدنرزوا یربن (ملتوس) عبات

 0 یسل اها ۲ ۰ ۰ ۰ «بولوا ریش رب هدنسیقیش بو

 هنتلود ریلکنا رارب هیراراوح رټش وب س .ردراو
 تموکح ر روثلوب هدن-سهرادا تی تا و 8

 ضرع ۲۰ لا ۳ 9 نیز هیمالس

ii:د کەوا قو لو 4ا ۸و  

E: |تۇ  
 .ردمالسا یبظعا دق

 (اویس)هدن ریطاسا دنه B( ط22 1) ۱ : اش

 نالوا تدابع هلیمسا (اوداهم) او
 كنهذاک هلا رب روا وا مز یسهحوز كیذاک دل

 زکس «بونلوا عز هلکو» هماقتناو رهق هک ندیسا
 هدنصوص# موب .رونلوا ریوصت یللوت یتلآ نوا او

 «هدنکیدل ربدزک هدن رزوا كنهارآ آرب یلکیه ےس

 ردققح هناي هلآ یرلکلرکت كنون ندنیصعتم ی

 .رونلوادع بوسنم هبههلا و كنبا .رونل وب یرلقجا
 ۔ارغجو نو رحم ریهاشم )Behaim( ۱ ام 3

 (غ رمرو) هد ۶ ۳4 برر اندرا اک
 رکترو .ردشغعا تافو هد ۰ و «شغوط هد

 اف رفآ هدنتیعم كن (وغاید) .بورک هند تاو

 هدنندوع هننطوو شیک هتسا رحا تایفشک هدنفا رطا

 ظ ینیدل وا E رخ قید وح و كنس4ءطق

 رد ضا نظ و هددسا

 | یاب
3 

> 

e 

 یرود ینا ماس ناطلسو ناخ نایلس

0 

 تاذرب فصتم هلانرعو لع «بولوا ندنسالعو ارعش ۱

 | رژ هرک رب لکم یواح یی هیفارغج تامولعم یتقو وآ

 | اشمآ لوا ندبمولوق ینوتسیرق كنو .یدیشقا
 ۱ شه وا ن

ES |قدم ھم | هملغ تسحو تدح  

 | ناطاس (یدنفا هلادبع هداز نیدلاءام)

e EONS A Sti A 2 E 

 ب ھ ب

 «بودیا تسزالم هنسرد كنیدنفا دوعسلاوا .یدیا

 ردق هکلرکسعیضاق هلیتلالد كملاراشم ةمالع هدم

 : ردندن راعشا ةلح تس یارب وش .یدیشفل وا غفرت

 یدتبا لجخ كرا یدمریو لا هنس وب اپ
 ندنجوا كناماد هرلرب زو, یدشود
 مدعنقا ردقفانم یلزو ییا یرکا رب

 ندشتنحوا كناري 2 یب هعا رود

۱00 
 ] ۳ ا

 )| یدنفا یا

 یورو كنیدنفا ندلادمس هحاوخ جرات بحاصو

 e ناطلس ( تم

 هی هدن رود

 هدنداعسرد .ردیلغوا كنبدنفا زرع ندمور رودصو

 هدبا بارم عطقو سرادم رود لوصالا لع .هلدل وت

 > نکیشفل وابصن هنت ول وم بلح هدنح زا ۱۰۶۲ كر

NSEتاتو ی دن 0  
 وتوت .هلکشا اپنا یفیدلوا ینولام هلافیکم راسو

 ند-:ذ رط عبار ناخ دارم ناطلس نالوا شا منم

 ٤١ .یديشفلوا نن هسرقو «لزع هد ٤٤

 ماش هد ۸ «بولوا وفع رهظم هد رخاوا یسهنس

 دنکلیطاق لوبناتسا هد ٥٥ و هشیولوم هنردا هد۵ ٤و

 مور هرکص یارو یلوطا هد ٩٩ «قرەنلوا بصذ

 دنس هدنبحر ۱۰۵٩ .یدیشل وا یرکسعیضاق یا

 ندقدلاق هدماقم و بی ف ههنس کیا بوک هاشم

 لکت ا کک هدر وک دم ریش هلی سیضاق رک ءه یی

 ییالوط ندارحام رب شاو عوقو هدنسهرآ یسولسن وق

 كيالک و نوک دا سحو ا شرق وا

 شفلوا ین هه غرب نالوا ینله راو .لزع هلرارق
 هدناضمر ۱۰۶۰۲ .یدیشلاف هدیلوپپیلک .یدهسا

 بیرق هیهنس قح کیا بوک هتفشم دنس ابا
 ۱۰۰6 هک ص ندکدشا هرادا ییاقف وب هدندم

 هدنسیلوح ییرش عماج حاف .بودیا تافو هدنرفص

 كب لیصح بولوا فولأء هلنافیکءم .ر

 وا هداعلاق وذ یواکذ «ه دهی دی | لکد لکم ردقوا

 ا لئاوا دیدا راو ید ینا واو ووا تول

 هدن رغ رخاوا «نکیا فصتم هل رک و تواضمو اح

 دشعا وا نود

 هدنسبع مسق كنهلقا سراف هدناریا |
 ۲۱۰ كزاریش «بولوا هبس صق رب )

 نایب



a 
 یونج برع كنفاط (اند)و هدنیلامت برغ هزم وایک
 هرات و a هدتکنآ
 هدنرب كرلغاط یکه دنراو ج . ردقاصص دلت اغ یساوه

 .رد روش ییدعم ایموم ناقیح

 کر وات ین معاد اب
 لا رد رفاط e وص نات

 ندکدکندنحا كدرعس «كرهدیا نایرح یرعوط هب ق

 «كرهشلرب هلرلوص متاطرب رکیدو هلبیاچ سیلتب «م رکص
 ۱۷۰ رقت لوط تكنسارجم .رولوا بصن» هیلجد
 رد هزیمولیک

 | تجه

 .ردشعا ثتاّق و هدنلئاوا

 «بول وا ندنسا ر عش نات-سدنه

 رفع لا نرفو تاش هدونل

 وش .ردراو ییاود بترم
 : زی دن راهش ا

 یزور نامردب درد دسر ربص دوب رک

 مک هچ مرادن ربص نم هک فیح دص فیح
 ا ا قم 5 ۹ ا ۴

E۱ بول وا دددب  

 . ردشع | تافو نکیا ی راد زیفد لوا ق هدنح راد

 هد زو راس «بولوا ند راعشا لح تیب ییارب وش

 : ردن دل رب ییدایوس نکیا -.قنم
 هرصد یافشج هدزب مدیا ریص لکوک

 یدلوا زومیص یسهتکذ جرف هکنوچ هدربص

 رونلوب تشرف هی هیافصو مارآ نوک چوا
 یدلوا زودرس هک یدع# دو وکسم اتعب

 ۹ 8 كفا اش س هطصم)

 هنساا ضعي ا ندنسالع یرود ۳ ناخ

 یط نف هل غوا فقاو هنونفو مولع ژثکاو

 ناخ میلس ناطلس ندنشدلوا شبا لیصحم ید

 کیا ید هدننامز ناخ دوج ناطا سو رب هدنرود

 لوہاتساو مصمو :شلوا یهاشداب یابطا رس هد

۱:۹ 

۱ 

 | لیا مود «قردش وا بصذ هنن رلتب ول وم هراسو

 ند رودص . یدیهش وا حفر ردق هنکل رک سعیضاق

 كرلب رب یشاد مکح

 یھدحخ ق وح كن N كنرتکم هربط و هدساعلا

 .ردیدیفح كتندنفا هلاربخ

 زی Ee ردشل روک

 تلهحرب و ی ةرب كنسبعیبط رات ك (نوفوب) هیعومط
 ین را كنویلوبا ندعو ینباتک ایجواویسیف رب ابا!

 شوا ا

 | تعیبط .ردشعا فیلأت لئاسر عبو هجرت هب هک رت

 . : رددنرامشا لج هعطق وش پولوا ید یسهیرعش
 لاصبیا هناهد هاچ بل قسد كهسليا

 اد تب وطرو فشز روا وا ملت کا نطاب

 دلی | دلا ردا نفیدسل و سن تذرو دلتا

 | نایاکشا ندنکولممدق نا را لما
 هدنسهل راس نایاساسو رپ هدنس هل الس ۳

 .ردشاک رادیکح شب

 | یرادکح یجتلآ كنهلالسو مار نالوا ندنایناکشا
 هدس رق یح رب لدو ۰ رد اغوا كرواش «ب وا وا

 تڪيا ییرېش (ید)و شەروس E ا ۰

 هینیط:طسق . یدیشعا طبض كلا لی «بودا اعا

 هد 0 هدنح او 3 روش ر ند هلغ وط هدن را وح

 « هددسدا ر وط-سم هدنخ راوت نا را یی یا سا

 دک کم یخ هحرد

 كولم یمیحرب كرلمارم نالوا ندنایاساس بس

 . ردیلغوا كلوا رص ر «بولوا یهبشد رد كەي اساس

 ۲۷۹ و «شل وا فلحخ هت رد هدنخح را ۳۷۳ دالي ۱

 یسهد رکاب كرواش یدح ینا . ردشعا تافو هد

 بلح یشاقن نام .یدیا یربش (روباش دنک) نالوا

 .ردشلیا دیعبو درط ینیراریکفرطو

 «بولوا نلخو لغوا كنیحرب یبیهتکیا س
ENSتموکح هنس ۱۷ و «سولح هدنسیدالیم  

 ءشفلوا طاقسا هدنناور رب هد ۲۹۲ «بوروس
 هدنننطاس لئاوا .ردشعا تافو هروکهتاورر رکیدو

 یدیرقنه هدعب .هدهسا شفلو فصتم ا لدع

 .یدرلشخا قوس هلط ق

 كنب ردپ «بولوا یلغوا كنيجنکيا را
 هتګ هدننافو كن رد .یدنا یسلاو ناتسیس هدننایح

 .ردشمروس تفوکح هنس ۷ «بتودا سولح

 یسیجنکیا نوا كن اساس كولم یسیجندرد اس
 هرواش یردارب هد: دالیه حرا ۳۹۰ «بولوا

 .هلغفل وب یسلاو نامرک هدننامز كنوبو ؛
 ییرهش هاشنامرک اد دلو تریش هلکغد هاشنامرک

 ا

 ط یسب دک

 . ردشمروس تموکح هنس ۱ .رد و ید ندا

 ؛بولوا یهاشدا ۱6 كناياساس یبیجشب بس

 هنیوآ كشا ینابب نانیدروک . ردیلغوا كلوا درکد زب

 ۔روہشم هلکخد (روک مارم) «ندنغیدلوا یقارم هدایز
 هل راسج وتوق «بول وا یرورشم كا كنب رامان . رد



4 

 رداون قوح رب ةد یاحوئف و شیاقحو لد

 هدنعما نان ندنفرط یردب هد_نغلقحوح . ردل وقنم 1

 یلغواو كنو «یرللوا میلست هنیرب ندنساسور بر

 .ردبورم ینیدنلوا هیرت هدناتسع هلیتفرعم كردنه
 ؛بودنا سولح هنت ناربا هدنسیدالیم جرا 3 1

 رهش قوح رب كنارياو «شمروس تنطاس هنس ۷۸ ۰۰
 رفسرب ید هدنه «بودا دیدح و ریعت ییراهبصقو 7

 ر نکرالوآ وآ هدنسیدالیم را ؛۳۸ .یدیشقا

 .هقساعه هلا هب وی رب هدنمسا| مارالد . ردشعت ود هب وق 7

 -ماربم) نیلیوس رعش لوا كا هدیسراف .ردرومش یس _ ِ

 كنهاشدا .ییامز بول وا

 «یتالسا

 | یر ماره
 سه هلباص روهشم ماش .یدیا یسارعشلا كم

 قوج ربو یرشر هباتک لئاوتع « تاکننات سه 9 9
 .ردشما ثافو هدنحم را ۱۰۹۹ .ردراو یراعشا : 1

 :رددراعشا هلج ت وک ٩
 مشابن هام نآ زا لسفاغ ندز مشچ كی

 مشت دک 1 هتک یھهاکن هک مسرب

aR ٤ 1 
 ‹ںولوا ندی راراد رس اس ت ا

 هنرزوا یسهيضما تاکرح و ملظ كملا راشم رادکح
 هض رعت هدنسهرص رلنعشد ندا زواح هناربا ندف رط ره

 نمره «نکیا شلاچ هبلغ هنیرکسع ناروت ندیا مایق
 هجرت تحاص «ندنکیدتا تشن هربعدورپق یسیدنک

 شا سالجا یزیورپ همسخ یلغوا «هلطاقسا یتسیدنک
 یش راق هداسف تار ۱ E هن رد ورسح «هدهسیا

 2و را یسدنک مارپ ندنکی دمهدیا هذا ینماقم 1

 ۱ 9 .یدیشقا نم ول هنر ۹1

 رارف هنیرلفرط ناتسکر نیپوسج مارب «بودیا
 .یدیشعا

 كنیکتکبسل ییعیكندب و رغ كولم هاش ۸۱۰ Çe 1 تا ك

 ْی) د وعسم بول وا یخ ۱۳

 ف | (نیکتکبس ۸ د و ناطل مت ۷4 دوعسه ۷ را

 ی ردار هلی« د راب ]حس ناطاس یساد . ردیلغوا

 هن رغ هدنح را ٩۱۱ .كرهدا لتق یهاش نالسرآ

۱:۱۷ 

 | دادریسآیتئوروم ف هلیع دراب كرلمور ندهمک قوح

 | هلبحاصتو هباج ینارورنه م العو ؛شعا سولج هنت

 | ندکدتباتنطاس هلنلادعلاک هنس ۲۲ «بوبازق ترهش "

 ر ھ ب

 «بولو اب ولغمندنفرط یروغ نسحنیدلاءالع «هرکص
 هنسواو ؛شلوا روب هغجاق هناسدنه هد ۵ 6 6

 هدروهال هاشورسىخ یلغوا بوتا تافو هداروا

 E O شلوا فلخ هنسیدنک

 ریو زغ هلهجو وب «قرەنلوا سحو ذخا ندنفرط
 لاقتا هرلیروغ یرلتکلعو «شلوا ضرقنم یتلود |

 ی
 بس قدوس توک دا هاچ

 یردب ۱۳ دی کس كرلیق

eس ولج هدسنح رات ۲ دن رز وا یناقو  

 د هاشنا رو و هاشنالس را یرردارب یددسآ شا

 :CE CRE RE 6 «ندنرلقدنلوب هدخشاغدا تطاق

 نامرک «فلغمانوا كيسکا هب رام و هعزانم هدنرلنب

 داف نادیم «بودا تاغو «هرکص ندقدل وا بارخ

 ید درلن وا .یدیشقارب هن ردا رب کیا رکید ییهنئف و

 سولحهاش دمع و بحاص هرکص ندنناف و

 ضرقنم یتلود ك_نبرلیقویلس نامرک هاکنویو «شقا
 . ردشل وا

 | هاشمار

 «بول وا نده يوا ك ولم نرو س تموکح هدکبلعب

 هل طبض یکبلعب یسوم قرشا كلم هدنخ را ۷

 هجرت بحاص «هدنکیدتیا ےلست هطاص كلم یردارب

 یسەلوک رب هداروا هرکص ۱ را, 42 رهدنک هقذشمهد

 بول وا تاذ رب عاشو بیدا .ردشفل وا لتق ندنفرط

 : زدندن رامدا هلج تب ینا رب وش
 یوهلا ىف كيلخ دعست مل تنا اذا
 لغش ىف لذعلا نع ىسما دقف هرذق

 هدجو بهذي موللا نبسحت الو
 لسي الو هک رعد 3 كم وسلق

 ندن ررادح لبهد ( نیدلازعم
 نیدلانکر ناطلس ی هاشماره

 كت هیضر ناطلس «هدنګ رات 1۳۸ . ردیلف وا كل زورف

 نیدلادجم رفظاا وا دجما كالم)

 (بوبان هاشنهاش و هاشخ ردن

 تم وکح هنس ۲ «بودا سولح هت «هنس رز وا یانو

 هلییعس تن دلا ترفرط یر زو «ه رکص ندکد روس

 ا
 | بوک مار

 یل آ E » مارپ

E۳ هل روي  

 تەح ارم هن هدام » یل :اربق »] «

 [.هلدویپ



 رھ ب

 2 هدنغاڪس و تیالو رکب

Eب ول وا هیحات 3 مب » 

 ر راد کنم

 دم

 نده رق ۳ ۵

 الو كنیوفص لیا
 ردارب ید وب بول وا ندید A ارهب

 رب عاشو بیدا یک ارربم صاقلاو ارزیم ماس یر
 4٩ ۳۰ . رد ر وهشم یطح نسحب هد_قیلعت .یدا تاذ

 تافو هد ۷ .یدیشلوا یسلاو ناسا رخ ه دنحم رات

 :رذیدن راعشا لج عابر و . ردشعا

 روشو رش رپ ةچارمس نیرد مارهب

 روزفم یشاب شیوخ تاسیح یکات
 لحا دایص هیداب نیرد تسا هدرک
 روکب مارهب رازه یدق ره رد

(Bhertpour) ۱ك )۰ ۱۳ هدب اتسن نه  

 ۱ 7 E روپ ن
ALS OWنالوا یانہه هد ص  

 .رد رهش رم یکم ات حب ر BE چ

 لد AS یدىا لس رتو یتموکح روب رم

 تک كن هحاررپ نان و عبا هنتم وکح ریلکنا یر

 ۳ وصح و تنم یسیضا را E «بولوا هدنسه رادا

 ( تک مار )زد را
 9 NS RE یشارا ها

 كردنا نا رد ندنحا یر

 . ردهدن رهدار

 ۱ نادره

 یارب لیخو یسشراچو یروس «بوا وا هبصق رب
 شمروک یو هد ۰۱۷و رکذ یوج توق یغیدل وا

 . رویدا هوالع یتفیدل وا

 | روباشډب هر | ناتس ریش

 هددفقاسم قلتس رف ۲ ندیاتس رشو

 هدنسب ص لح اس كن هلحد و ا ۱ روس رب

 و تای نقی تولوا ةف
 . رد روطسم هدنراث آ برع نویفارغ> ینیدنل

 یییدلوا یلهقراعاد (16۲106) ۱ لپ

 شفلو هدنتمدخ كنهیس هر هدلاح ۰

 هد (دنالن وب) هد ۱۰۱۸۰ تولوا ند وب رحم ربهاشم

 هقناعهاف ندنفرط وڙ لوي هد ۱۷۲۵ و ؛شغوط

 «بولوارومأم هنس هب مک تحایس تایفشکر ب هدنلحاوس

 و نالوا هدقل وا داپ لما كنس د:ک هد ۸

 یتفدلوا یرآ ندایسآ كنس هعطقاش ما و فثک یزاغ

 یصکیا هد ۱۷4۱ .یدیشعا قیقحم
 هلی ا ا ۹ هلن هدنن رو لحاس هقن اد اق «بودیک

 .ردشتا تافو هد هطا تاب و نانلوا همس

 هح اولس

۱:۱۸ 

EO SI 

 (t deBehring دغو ك
 لا و اا

 رب هدنسسیلامش برخ یاهننم كناقبمآو _هدنسیقرش
 قیرفت ندنربرب ییدیسج ةعطق یکیاو «بولوا زاغو

 هدنس»را لدتعم طیح رح هلا یامش طيح رحمو «ردبا

 هزنءولیک ٩۰ یتعسو .راتوط ینیرپ طالتخا قیرط رب
 كل دتعم طی رحم ید یعسا یربکد كن

 ا هک «رونلوا قالطا هزیکد نانلوب هدنلامش یاهننم
 كنلل اش یاقبمآ 9 ۱ هو هقنا اق كناپر بیس

 ابو وتو هل زاغ ون كن رب . الاش ES هقسالا

 ۲۶۰۰۰ یبظعا لوط .ردطاحم هلرازج (توثل آ)

 هدرگد كن رم یسهطآ كن رهم بس .ردهزبم ولیک

 لا 4 ۶ «قرهلوا هدنسبشراف حاس هقناچاقو
 ۱۱۶: ۸۱۱۸۲ ۳۰ و J ضر ۸

 ٤١ یکاو ۱۲۰ یو «بولوا هدنسهرآ یبرع لوط

 نادوبق نشاک «بولوا وروقو یلاخ .ردهرتمولیک
 تو آ هرزج وب .ردشا تافو هددیطآ وب كن رم

 .ربثب هنلوا دع یس كا كن راهطآ

 كن هفص لیعاعما هاش | ۰.0

E۳ ندناجوز ۱ نولاخ  
 نالوا هللا راشم هاش كنیراترضح ناخ لس ناطلس
 «هاکش ود ربسا هنیلا كسم یناقفع هدنس هب راح

 0 ۵ ىلج

 رک - ه رد

 رفعح هداز ىجا ندالع یعرش یاوتفا

 .یدیشش وا

 هعلق رب رورشم هدنراوج نیورف ات
 .رودا رکذ یوج توقاي نغیدلوا ۲

 نوتسیب »] .ردیرعم كنوئسیب | «
J 8۱ . هل روپ تعحارم هندسه دام  

1 
۰ 

 ۔اھس هیط الم كتتالو زب ملا هرو

CRSبولوا هبصق رب یرکر م » 

 ہ دن سی ص بواح س ول ۱ سرقت كن هیط الم

 ا هنارف «قرهلوا هدنف روش هزبهواک ۱ ۳ تكشعم و

 یاذح و هدن رانک ییاچ نانرع نایک ود هب وص ك وک نالوا

 Ne .ردعقأو هدعامن را كل ه زەم ۷ ۱ ۵ ند رحم

 ینمرا یردسق ۱۵۰۰ زکلای «بولوا یسیلاها ردق
 هردگهنددرکو ۳ « قره وا نال سم و یر وصف و

 یسدشر تعکمزب .زع افی را آ ضعي و یرل»> ۳ نکلا

 در هدنن روص (انسبم) هد هپ رع بتک .ردراو ید
 ندنلاعا تلح و فو رعم هلی اتم تن سس هعلق ؛ب وا وا



 ا

 اها ۲۰ ۰ 7 رب بریا بش بارت و ی

 را رادقه ی یک نانو هد رک «ب ول وا عماج فل

 دارا . ردلس یسهلج هقش ند رایت

 ندریاشع نیشن ههخ یمسقرب كنيل اهآ ءهددیسا تین

 هعقدل وا یس

 وقتی نو نت 3 هر و ٠ یساصق یس

 . ردطاحم و دودحم هلبرلقاکس شعم ید ابضو

e 5یلچ ناهس یلغوا ك ) 
 دارعش یرود ی ناخ د زاب ناطلس

 ندناریدشراق یهدنزاوج یلروح ؛بولوا ندنس |
 هناا «هلفماعوا هننضغ كينلاراشم هاشداب .یدیا

 تفلا با ییاونربسش یلعو یاج انالوم «بودبا رارق |

 تدوع هلی سهیصوت كنامهلاراشمو ؛شعا تبحو "
 «شلوالئا + یهاشدا ترضح یالطاو وفع «بودا "

 .یدیضشقل وا مادتسا هدنککی 0 قباسلا یناکو "

 تر ۷ هدنزرط یسارعش ناریا هدمور

 روک ذم «بولوا تاذ وب نازای باتک لو لا قرهلوا

 ۰« یرذعو قماو» : ردربز هحورب یراهموطنم ۰

 ینسهباکح كناهلس ترضح .« نونجمو ىليل » «« را
 .یدیشم زاب قرهلوا موظنمو روثنم ید

 نرق یمثوا (یدنفا ناضهر میشس) ۱ . ۶
 «بولوا ندنسارهش لتاق | شهب

 يدنفا زکر م هرکص ندکدنا لیصح لیکت .ردیلهزبو !

 -ایرو تدابع بلک ولس هتشرطو باسشا هنیرلتطح

 هل ہن وظع و هدیل ر وح ه دعب ك رهدآ لو ردةيفصت هل ض ۱

 .ردشلیا لاح را هداروا هد ۹۷۹و «شاوا لوذشم

 یو ده رو او إم ید یوق یهدرعشو تایبدا

 یاقیلعت ضعب هدفیرش ریسف « بولوا بسانتم هلید
 ءاش ج »و یراهشا لوبقم كب هلبرلهیشاح قاط ربو _

 : ردند راعشا لج

 ردیامز یعنع لجا زور ردهبعک كلاصو

 ردیناور تح كلوي لوا توبات یعارحا نفک

 ام 3

 .یدیا راو یرآداقتعا ض٤ 9 هنیرایدنک

 هب هق رفرب عبا هشاه وا ی

 رس >> ا 1 ا س

 | س وش .ردراو یسهموظنم رب هلینا وئع «.اشاعو

 ل ھ ب

 ناک هدنسداو تارفو حب ا هدادشر

 طدواو " العا بول وا اه دام

یرلفدنل وا قیرش هل رلتفص لفساو
 هد نادلبلا مع 

 . ردر وطسم

eهدنرژوا یربغ (هنوا) و |  

 -ع لاعش هزنمولک ۷ ۵ كننارس هنس ون . رد زک

(Bihatseh)بر كنس هعطو هنس وب  

 0 ریس لام

 ووکذه رج «یسلاها ۰ «بوا وا مفاو هدنس

 كن هلمآ ثكحوک رب عقاو ها «یسهیرب وک رب هدن رزوا

 رب لوي لدبم نداسیلک و یسهعلق کسا رب هدنرزوا

 ر یتتیالو هنسوب یغائس 32 د .رو او

 هعطق هنسو «بولوا یرب كغاجتس ٩ ندیا بیک

 یامع ناتسناورح یہ ندنسهش وک لاس ب كنس

 ۸ رزەجور «هدلاح ینیدل وا ترابع ند هطخ ناس د

 همش وزبسوا «لسهو «رودیرپ «هکب : ر رم سقنم هب اضق

 برقن یسلاها .جولک «هبو رگ «ندعم .تحاتسوق

 یردق ۲۹۰۰۰ بولوا ترابع ندیشک ۰

 .ردید وہ یرادقم ییزحو نایتس رخ یروصق «مالسا

 مسق «بولوا رادلوصحمو تنم هعقدلوا یسیضارا

 ایجالاد .ردقوح یرلنامرواو «ردقلغاط یبظعا

 .ولر ز) و .( عيماخ) هقشد ند رلغاط ناربآ یید ودح

 بنر بونج ندیفرش لاعش غاط ییا ربا (ه
 هرب :(هوا) الا یراوش -«رارولوا دع یروط

 قش نسی مسق كفاعس روت رب «بولک و د

 (هواص) < قدهربآ یقدودح ریس وآ > رکص ندکدتبا

 غا ےس
 خد یربن (دناس) .رولوا بصنم هنیرپن

 . رولیک و دهنبرېن (هنوا) روکذم هللا قس ینسیقرش مق

انل وا دی دع هب ه3 ول ان ند (یوون)
 یطح لو رعد ن

 رو دما. قش ین لاش قرش كنغاهس هکر

 ا یتغیدل وا هب دو ۳ نر تا ناع ۱ "۱ ِ

4 
 .رودا رکذ یوج توو 4

 و حس هح ر وک كتشالو زمسانم ۱ “ےل

 كح وکر یا هح ا هدنآاص و ۳
 ی

 بوسح هرم ولیک ۲ ۰ كن هح روك «ب ول وا دیصق ۱

 | كرل و

 ه دنسل امس ب هردم ولیک ۲۷ كن ەرىك و هدنسدق رش

 یتکم هدشر رو یسلاها ۱۳۰۰ یکلای

 لماش یهرق ٩۳ یسهیحا EE درو

 «تولوا

 و

 هدر ز وا قاوا دا راو ۳ یعالح ناو



 لھ ن

 تیک ر تر (لوود) .ردرادلوصحم و تنم «بول وا

 . ریشل رب هدهیحات و یاج ییا ندا

 ۱ ۵ «بشکم ۶ ۵ کت ۷ لک و عماج ۳۰

 هدهیحات نو رد

 .رددوح ود نمرکد ٩5 ناکد

 : رج ا هل ق

 .هیاقگ یارعش یرعه نرق یجنوا
 وش .ردیلل وہ اتسا «بول وا ندنس

 نماک هم یا هدکر هم كل 4م _نکس مس شوهرذ

 زمارآ قو ۳1 كزوب نوک 5

 رف تروح تن
 لئان ه(ملص) ت ا نب لوله ۰ / د

 اور كن هرب ر 3 وا اتا «بواوا ا شملوا

 E صاوم فو هلا ینبیدلوا ج 3 ا

 9 تعافش فاطعتسا هد رغب روطح «بولک

 «هدلاح یییدسا وا لغات هنن و هرج ز یا وص

 .یدیشلوا دداا «بولاط هب هبداب

 ا یجداخ لولب
 ندجراوخ یاسر (ی

 لصوم مدنن امز تكماشح ند هب ومآ ك ولم بو وا

 ات سیل

 ۱ ضع! «ك رهدیآ ادب هب وع قوحر «هلح و رخ ۵ دنه

 هد (ربد) هدنح را ۱۱٩ .هرکص ندکدتسا راهب رام

 . ردشم وا لف

 (یف رب رص ر٤ ن بیهو وا) ۱ اناد لولم

 «بولوا ندنڍ وذجم رهاشم

 ۱ دكدیش لا نوراه هدلاح یی دل وا یهفوک لصانع

 ثافو هدنرلح را ۱۹۰و «شماشاب هددادغب هدننامز

 نالوار اد هنغیدل وا یردار , كدیشرانو راه .ردشما

 قوسح ر نالوا ض
 لوقنم E لاعفا ضعب و یاب » لا وا

 دیام نالوا هل دی ٌش رلانو راه و

 یح ز وفط ) FEE ي

 هدناتسدنه هد ره ن ید ول لولهب

 یرد «بول وا E (ناید وک )ن روس تم وکح

 .یدیا یلغوا كناخ ھارا یسلاو ناتلوم (الاک كلام)

 - ءالبع ناطلس هجرت بحاص هذنس رک خراب ۸۵

 تقیقح زنا تیاور

 . ردرورشم یرلا رح

 تصرف یغیدنلو هد (دواد) كهاش دخ ن ندلا

 | كبلاراشمو ؛شقیا طبط یلهد كرهدبا ذاخا

EN 

 |( شت وقوا هبطخ هنما یدک هد ۸۵٩۵ «هنېرزوا

 ر u هدیلهد برق هب هنس ۶۰ .یدنا

 ییمات هاش ESS «بودیا تافو هد ٩ ۶ «هرکص

 مها را لغوا ید اکوبو «ناخ مان غوا نالآ

 . ردشا رب و مانح هنتموکح ناید ول هدهد «يسلوا

 - هیقذال هد ه روس (هيولېب دوخاب) ۱ هل ولس

 ۱ «هرزوا قوا یریصن یسهلج بول وا

 :نفراو یسلاها

Nی 4 نک كا كنەكئالم هح داقتعا 4 رایتسدرز ۱  
 «نیکست یضغو مشخ بول وا یک وب ۴

 یتحاورا كناعلص و هیاج ییهسیتب تااویحو تعارز

 روهش .یدروشلوا عز فلکم هلکعا لاخدا هشنج

e ۴زدم لا مو « رشد رآ»] سس  

 [«هلب روی تمحارم ] ۳ ۰

 سهل | ر ندرب.هد را ن 3 0 ) دو 5 د را ۲ 3

 دیحا 24 هدر را اه بلا و هلا ۳ 12

 كن (هلا)و هدنسق رش لحاس كي هلح د هم و «بوا وا

 بثک ینیدل وا شغل و ید روش رب رسا و هدنس.ذ راق

 . رد روطسم هده ص

 9 (نامزوم نی کک نسطوا) ۱ اش
 ۱ ءبولوا ندمالسا یابطا

 . ردن دنسهذمالت كن انیس

 ندنلاعا ناو رې هدنراوح دادش

 حوتف «بولوا هیصق كچوک رب
 ۳ هدنو هدنتس رس جرات ۱ ۲ هدنتشورمص هیفالسا

 ۱ فدنپم

 .ردشغا نایرح هعف و
 رب

 ۱ یس
 بو هدن راسد لحاس تكفس و رڪ

 عا هنا رب دم (دینم) هداطس و سوم

 هدام تر تال «بول وا هبصق ر

 هزبم و اک ۸ 0ه كف وب یب

 ریسق وا) هدنسس راق . ردعقاو هدنسدق رش بوئنح

 . ردد وح وم دقینع راتآ راسو رلث وس اط ر نالوا

 لیت سن ( یدنیم) . ردقوح یرلهاک.رایز بول وا

 یسار لقسم كناوذ قو ر ندالع ریهاشم فو رعم

 رلیطبق «بولوا ییکسم كلیارسا ینب هلوتقو . ردشذل وب

 دیل وت هداروا ییاسرع رک ید ت٤س تک ۱

 .راروبدا مز ینغیدلوا شعا



 | ی ب

 هد رلطسو كناتس دنه (ظ)0۲۵۱) ۱ لابو

 نالوا یانه هدنسهطخ (هولم) 8

 «بولوارېش رب یزکر م كنەيمالسا تموکح لقتسم من "
 كلوک ییاو هدنرزوا ییاچ (اوتبم) عبا هن رپ (هنج) "
 بونج هزتمولیک 4۸۰ كن (ءرکا) .یرهلوا هدنسهزآ ۲
 س .ردعقاو هدیلاش شرط ۲۳۳ ۷۶ و دن

 هبیضوط ندیغوسط ًابونجو (ةرش یتموکح لاب ومب
 هلا هزکرم تالاا نانلوب هدنسهرادا تحت كنەزەلكنا

 برم وکح رکتیسرتو راکلوه «ایدنش ندرلفرط راسو
 ۱۳۰۰۰ یشدیسطس ةهحاس «بولوا طامو دودحم

 یسیضارا .ردیشک ۰ یسیل اها و هزم ولیک ع برم 3

 (ادایر)هدنسهیونح دودح «بولوا رادل وصحم و تبنم

 هتهب ندنربن (اوب) روکذم .روبلو لا 8
 :ردراو یر ها (قنوا

 دتخآ یکمالسا هقش ند (لاد وج) نالوا یزکس ع 1

 .ردراو یراهبصق راسو 0 «ه روهپس

 هدنتمح بغ كناتسدنه (ظ000])
 ندنا رک یتوکح وبو هدنتهوکح (ےک) ۱ هیت

 ۲۰۰۰ «بولوا ربش رب هدنلحاس یزفروک (ک)نارآ
 نوتلآ رومشمو یرهناخبو عماوج قوج رب «یسیلاها

 .ردراو ییاعونصم شموکو

)Bhodjepour)هi(را) كاس د 

 هاش ك ) هدنسهطخ ۱ دوج وچ
 هدنقرش هرم ولیک ۱ ٤ كنغاماربا كنكو هدنساضق 0#

 .ردراو یبیلاها ۷۰۰۰ «بولوا هبصق رپ

 هد نفاس رازاپیکیكنتالو هوص وق

N E AE 
 بولوا هیحا رب مب هنساضق هوقا ۰

 و نديرو ۹ ٤

 صف نفی (ماع ۳. میه 2 از

E دنا 

 هر کلا 2 هسهم ندنایا ( هنادبع تش ) له
 رکب نالوا ی هلیبف بول وا

 ترشح دز رار ها یردو ىل لئاو ن ۱

 لاجر كتعیرما .یدراشک هنابا .كردلک ەبىرەي
 وی ارحا هعفاصم الب هدنقح اسنو هعقاصم هدنقح
 هلیبقل (ءاص) س. رد وم ندهجر ةبحاص ینیدلر

 . رد راو اهد e رب رکید ندای اڪ هفورعه

 (Ste. Béatrix) — هتنس

 ؛ب ولو اند راه زی نع كران ایتس رخ

۱:۱ 

 ترا

 | ی ب
 یراردارپ نالوا مادعاو نالوا دودعم ندهنعا هنب

 د ی راک 3 (لسوف تنو [ و
 -الیم مرا ۳۰۳و هدننامز نایتاقوید نوهکیدشیا

 هل راردارپ هدن ۲٩ كزوت .ردشغوا مادعا هدنسید

 .روتلوا ارجا یسیطروب ریارپ
 نورق ھما و (۲6۵۱۲1۴) / و

 رلسسنرپ قوچ رب هداطسو
 روطاربعا هدنخشرا ۱۱۵۲ یرهروشم كا «بو و

 هل ربق كنوق هیوغرو ناراو هش ردرف ی رپ
 ناراواد ار )و هست رو

 سکیرتاپ یل (اوواس) نديا هاج یراعمو مولعو
 یو" یردارب كنس ول یح ز وقط هد ۱۲ 6۵ كوو

 س .ردسکیرای سکید یربق ناراو هلراش یلارق
 ید سکیرتای رب نالوا یسهقوشعم كتاد ريهش ماش

 تافو هدنشاب ۲6 هدسنخرات ۱۲۹۰ هک دراو

 . ردشغا

 داس
“e 

 كنغاعس یرغنک هدشالو ینومطسق

 هغامر الی زق لاا رح هونج ندلامش هلیمات (یوص دای)

 .ردعقاو هدننی< لحاس كباج ثكحوک رب نالوا بصنم

)Bearn) | °نایب ۔ هع دو تامسقت كیهسنا رف  | TS 
 ای اہساو ه دنتهح ی یع بوح ۵ دنس 2

 هل رم هواغ بول وا هطح ثكحوک رب هدنن رق یدودح

 . هطح (هراواف) ای و عفاو ها یرلغاط هل ر

 یدا دودحم هيم نالوا هدنلا كنهسنارف كنس

 | قهب هل م 1 ا اعا ۳ ] ماطست
NE 00ضعإ «بولوا هیص ۰ لزوک  

 یفیدلوا شفلوب یسأر طقم كنابداو الع ریهاشم
 - دتا لاغتشا هل را هدرازاو ینراچ كنب رل داقو

 روبدیا رکذ یوج توقاپ ینیراک
 ۵:_سهدام «سای»] ردي رعه 0 ساب

 [.هلب روی تعجارم
 ۔ هعبس یامکح مدق نانو (8145) ۱ ۷
 ۵۷۰ ند دالیم «بولوا یرب كنس س

 كن رهشو ؛شعوط هدب وسهاص قع (هنایرب) لوا هنس

 ینسابحا «بونرکوا ینیرانوناق
 دعا ما زنلا اوعد زسقح یدا هددسا شا قاناق

 هک . یدا

 رارف راب پشه «هدنفیدنلوا .طبض ندنفرط ورک

 ۲ هدقدل روص یبس تنغدلآ یر ندنلاوما ؛نکردیا

 سم و ات

 - ووآ هدنل و هعذادم

 یتطو .ردشا تاف و هدر وضح



 ا یاب

 یی دلوا شید «ردهدژعوا یشره معدل وا كلام

 رد روش

 الوم «بولوا رېن كوي رب 0 ۳

 رکذ یوج توقاب ینغیدقآ یرغو-ط ] ۳ ۰

 . ر وییدا
 تک یر او لعااصا نا و ا

 ٣ ) )و ن 9 2 | هسایپ
a7دوی رب عقاو هدهفاسم قلتسرف ۲  

 ریهاشع «بولوا روش ینارففزو ینیدلوا ربش
 شل وب یار طقسم كناوذ ضع ندمالسا یالع

 «بولوا روکذم ا ب س نویفارغح ینیدل وا

۱:۳ 

 مسا » اض ۳ هدنسهدام 4 زا «( . ردهدنلاح دیص

 بابرا ی «ندنشدن وا نط طاغ لادنسسدب ع

 (. رد وح م نده كن هع) ا( طم

 لیعامسا نم ىح اورکز وا نیدلانیما) ۲

 ندنسالع ربهاشم كسلدا (یسلدنالا ] #۰.
 اب صع هدد و هییضار مولعو ه دیط بول وا

 «بوغوط هدنریش (هسای) نایبلاف آ .یدیا یدرف

 ندکدتا تاقا هداروا تدم ر «هلنم نع هسود ه دعب

 راتسو یدادعب شاق نا دل رهدک هق_ثمد «هرکص

 هبط نفو ؛شعا لیصحم لاک او تئارق ندربهاشم
 .زوفنارم .یدیاشانا خاسنتسا رلبانک قوحك قلعتم

 هونا نیدلا ح الص هدعب .یدرشعا لاعا هیسدنه

€ 
 و ۳ مک هنس ه رص یسابطا «بودا تابشا

 . ردشغل و OE ا تالم 5

 ما ارتسا «بولوا ندنسا مش نارا
 صوصایلعو ندعوت ره . ردیلداب ۱ ی

 یدعو فال كناذ ر . ردراو یراعسا قلعتم هوه

 ردد راعشا هلج دن وه هعط وش نالوا و لنز

 خرچ ارا هدسع و یادلب بش

 دهد حوبص مد و دوس هچ

 وت ؟هدسعو دما رب ۳ ا

 دهد حو رمو بويا رجض
 مرڪ و اخس نینچا ارت اي
 لی هد ح وصد هبوت اب دل رح

 2 ر نوا (یدنفا دجا 1
 ی ۳ حا) هدار یاس

 «بول واندنسالع یرعه درو

 هد رات ۷ ۷ هد تام عبار ناخ د ناطظس

EES e dJ ها 

 ییدتبا ارجا ینسارج محجر ؛قرەلوا یجرب هد

۳ 

  .داقتعا ییدنفا دج هداز نو تاب ا ازور :یک

 تربش تک" هلبصعت اکیا مادعا ما مالا هلقلزس

 هدنح رات 0 N٤ .یدیشع ار ر كموع كردا

 تاذو هد ۱۰ ۰۹ «بولوا یرک ويضاف ییا مور

 رب ما رلا تاراشا « «بولوا تاذرب لع .ردشخا

 .ردراو یاتکرب هلب ا ونع »¢ مامالا تادابع

 -رابمول) كن ایلاتا Bia g2( 0) ۱ وا لعاب

 ۱۰ تناایم یو فقط (اید

 هدنرزوآ یربغ (النیجما)و هدنسی,ش بونج هرنمولیک
 .ردراو یسیلاها ۱۰ ۰۰۰ بولوا هبصق رب

 ءایبماغتس ہدیہ ع یاقرفآ a ۱ هات
 مش ك "۰

 هلا ۱۲ و یراربن (هدناضویر) هللا (ابج) «بولوا
 . ردنگ اس هد ورا لاع" ضوخ ۱ ۰

)Baie de Biafra 1اش رفا  

 ۱۱ ۱ | یه
 وا یو كوي ر هدنسلامس قرش یاینم كن رفروک

 هدنسهرآ یرلبصنم كنب راربش (نوباغ) هللا (رجث) بول
 لاش ضع ۶ هلا ۱ .ردهدنلکش راد فصن رب

 هزامراک ٩ ی ات وام اد هدشسزآ
 هدنلاح قلقاطب و قعلآ یسهیلاش لحاوس .ردردق

 هدنس هیقرش نشو . ردکلهم تیاغ یساوه «بولوا

 لزوک «بونلو ی رلغاط (لاتسیرق) و (نورماق) هسیا
 نالواب رق هلحاسو كلحاوس .ردروتسم هلرلنامروا

 كرش عول القمع كرکو امج درک یسلاها كرارب
 یرلقالوفو یرلشید «یرللا «بولوا هدنغمصا یضاشا كا

 كیوق و .رارپ ینا ناسنا یسهلجو «ردنوزوا تیاف
 (وب ودناترف) نالوا ندنناکلتسم كنابناپسا هدنسهن روا

 .روینل و یسدطآ

e(هوقآ) ی هدنفابصس ادای و ول  

 یجنز موق رب هدنسیبونج

 [ .هلرویپ تعحارم هنسهدام « ءوفآ»] . ردکید

TSE كنا مس ها (BI ه دنسهط 0 و سوپ) 

  "۰ایه نالوا عبا هنغامربا (هلوتس و) )

 هزبم و-یک ۱۳ ك (هحووداو )و هدن رزوا كناچ رب ۱

 یسلاها ° «بولوا دیص و ا ب واح

 رونل وا« رادا هح رآ - ردرا و یرلهش راف هحوحو زو .

 هیسور «ندنغدلوا كعد « قآ » هجوالسا مسا وب

 ید هراباج و هبصق ماطر رکید هدناتبهل و ناتسراجمو



  Nب ۱

 ْ ك ديو ا تن
  ۳ 9یزکم اول هدنتلایا وئدوغ ق

 كغرویسزنپو ۷۰ كن (وندورع) «بولوا هبصق ا 9

 -وا باج (للای)و هدنسی غ بونج هرنمولیک ۸۰۰
 نارس رب یناو یسلاها ۱۷ ۰۰۰ را

 بونجو برو لامش انس قوتسیلاپ س .ردراو
 ندنعرا ۱۸۰۷ «بولوا دودحم هلناتسهل ندنرلتهح

 ۷۰: ۰:۰ ۰۲ یا مبا هنفللا رق ناتسهل لوا "

 . زدهدن هدار ی 3

 «بواواندنسارعش ناربا (یدهم ۳ ۰

 وشن هدناهفصا .هدلاحینبدل وا یلنادمه

 نکد كناتسدنه هدنامز كهاش ریکلاعو ؛شاو انو ۱

 ىدا نرق رص ندنمافا تر چ
 بکار یدنکیدنا تدوع مزع هدنرخاوا رشف "

 .ردشع |تافو [ةربم «هلكمشود شتآ هب هنیفس ینیدل وا 3

 : ردد نامشآ هل تن
 تسیرع ددرک تهر الاخ (نایی)
 درک ناوتیم تهاعن اب ریزپ

 وش «بولوا ید یاش رب رکید هدوسآ وب حجم ۱

 : روت وا تب 3

 اراجع خاش تبسن هچ ماکو هدولآ نوح
 . ارناشخدب لعل نم خرس شا درک نود هک
 سویلطد هدسلدنا (نای تنم دوخاب) ۱ ۳0

 هدنتلایا زواداب كناياپسا یني ندنلاعا ل ۰
 دم نب مساق قیاثولا بحاص) «بولوا هیحان رب

 ینیدنل و یتطو كمالسا یانع ریهاشم ضعب یک (ینایپ "
 .ردروکذم هد « نادللا مجم »

 ۱۵ هدایلاتنا هلسا وب (Bianchi) 2 کشا

e 2ی  

 شلک بیبط روه دما کیا هد رق ی ۱۸ و ماسر

 ر 3 ییدلوا ۴

 شمزاپ یباتک تفل رب هرزوا دلج ۶ قر#وآ هوا
 ندهجزسنارفو هبهجزسنارف نده

 .ردراو ید زسنارف رب 1

 مکتتسم یرکی كنس هیح ان (هربق) هدسلدنا ۱ ۳ ۱
 لیم ۳۰ ندهبطزف ؛بولوا هب زر

 قوج یس هی راج هایم هاب راجشاو «یغیدلوا عقاو هد هفاسم
 ىسأر طقسم كنالع ضعب بقلم هلیبقل (یاای ) بول وا

 هج رالوی اپسا موملا .روپدا رکذیوح توقا ینغیدنلوپ
 هد-نتلاوا (هودروق) بولوا فورعم هلیسا (هشا)

 ,ردعقاو هدنسپتیش بونج هرم وایک ۵۰ كنهودروفو

AR 

(Bienne)وہ ج (هنرب) كەر حو سا  

 لامش هرمولیک ۲۷ كلەنرو هدشر

 یانمهو هدنکتا كاغاط (هروح) «قرهلوا هدنسبف

 ۸۱۲۰ بولوا هبصق رب هد رانک كل وک نالوا

 ب كندبصق یوک (هنای)

 (لتاشون)هلیس هطساو یربن(هلاب) «تول وا هدنسب وذح

 8 هدنس هب روا .رولیک ود هلوک وب وص تنلوک

 ناژ) تقورب هک ردراو هط آ كحوکرب لزنوک هلیمسا

 یهاکتماقا كن (وسور قاز

 | فی

 هاب
 وب +

 « رد راو یبیلاها

 . ردشل وا

 ۔ارعش یرود لوا ناخ ماس ناطلس

 بیر وش .ردیلنویطس «بولوا ندنس

 ۳ ردند راعشا لح تد /

 ظعاو اکب یوا لهراو هراکن یوک لک
 ۰ یانح غاب نب ن هرتسوڪ اکتس هدایند

۳ “e (یدنفا یطصم هداز هللاراح) یجنوا 

 وا ندنسهیاعع یارع ئر نرو

 دع هداز یدنفا د وعسلا وا . رد_يلقعسور «بول

 هب ی دنفا دوعسلا وا ه دع» و «ماود هنس رد كانيبلح

 ضع .ردشم زا ییریسفت كہلاراشم «كرهدیا باستا

 ةقلح كنبدنفا لکا مش «هركص ندقدنلوب هداضق
 ؛شعا كولس دفوصت قیرط «بولوا لخاد هنداشرا

 هداج هنیر كييلاراشم عش ندیا لاګرا هد ۸۵٩و
 : ردد اع شا هلج تب وش .یدیشلوا نیشن

 یا ندیهاش سلطا سابل جک لک

 < رولک نایرع وچ ا ییانف یوج

 شا ء ده هب ی دنفا دوعسلاوا ید تس وش

 : ردن دنسدب رع "هدیصق رب ینیدلوا

 یانفا نانفالا ىلع مالا مجم
 یافجا نافجالا لع یمد ضیفو

 نرقیجننوا دوم (یلغوا لاک میش 1 تا
 ویا «بول وا ندنسارعش یرعه ۰

 ( وب هام ( تب وش . ردشعا تاقو هدنشاب کر ردیلیل

 : ردندنس هعطقرب یفیدلواشانوس هدنقح هب وبګ رب هدنمما

 مکشا موج هسزمشربا هلون هکیاپ

 لاجعتسا هلتاخ ردنا هدنرپس هام

 «توآ | ندندسا رعد سوعوا ید ّ

 ۱ اذلج تببوش ۳ ۱ یاب
 یروفاک عش نام ریپ هساج مزال هل

 یروقغف ماج نوسروتدک ردنشور مشچ غارچ

 .اورم هللادبع نیدلابابش هجاوخ) ۱ فا
 ء وا ندارا یارم# ربهاشم (دیر "۰



 ب ی ب

 .ردیلنامرک بول
 وع هلفغلوا ماعا هنتهج نیرح هل رافس ولو

 ل كنبرب ندروع دافحا

 .اورم) «ندنکیدتا مدقن رلیفبا هدیدات ضعب هدنند

 نیسح ناطاس هدعب .ردشلو تربث هلیبش (در

 ریظعت و تعرح هداعلاقوف « بودنا باسشا دارا

 ؛شلوا لتا

 نونغرا .یدا یلسم كنولج یئاضف .یدیشعا ماود

 ىس اک تراه ید ا قیلعت طخ و هدهلاج

 هاوزا یرکص ندننافو كنيس ناطلس .یدیا راو

 تایل رع . ردش# |تاف و هدنا ره ه رکص تد مربو ,شملکج

 هتسلجم كنازریم نود رف ندناکدازرپشو

 ینیدل وا بیرف هت كيب کیا یراهشا راسو دناصقو

 سن وم» یک

 هيلا راشم هادا و یس هه وظنم ر هل اونع ۰ نرشو

 ورسح ) «یس وذم هل ا ونع «تاپحالا

 تس وش . رد راو یموظنم حرار شلاق ماع اب هدنقح

 : ردد راعشا هاج

 شابم هر ناجز تس وت نطو لد ا

 یشاب نامهم هیواز نیرد هک یزور هسود

 0 ی (كم 0 ره یاب

 ۳ بسانء ا ls «ندنکیدنک

 ام قرر ماد هک یزور ی چ امزا .تسیک

 نوریب نزوس هدد اب ي ملق قش زا دیآ

 -رام)و هدننف یابتنم كنسهطآ ایلهس
E(ویدو 1 نالوا هدر یرهش )ا  

 بول وا مسا نلیرب و ندنفرط ی ویفارغح بس هننورپ

 ندایح ¿ لب نس ی حاص « هیاقص خرا» یو توقات

 نایب یفیدناوب ید هبصق ز تا وب هدازلوآ .القن
 . روی دنا

 هک ءردیاچ رب هدهسنا رف 0
 یا هدب تیر ۳ ۱ هرز ا

 ندنحا یراهقرباف (نابوغ) هدعبو ندهرق نالوا

 یسربوک چد سوا هدنلخاد یربش سرا ‹كرەك

 ۲۱ یسارج .رواوا بصنم هنر (هنیس) هدنبرق
 . ردهزبمولیک

 كنغاارق ع روو (31۱00۲201)

9 ۱ 
 بونج هزنمولیک ۳۷ ك (لوا) «بولوا هبصق رب

 هدنراوح .ردعماج ییلاها ۵۷۰۰ و عقاو هدنسا یک

 . رد راو رادهاباق روم

 نروستم وکح ہد رصم (رهاظ كل) ۱

rrد رد كنب رع كلام  ‘no 

E 

 | وو يسپج

 كالم) هد نشرات ۲۰۵۷ بولوا نور بآ كلود
 اما قافلا لا لتف ی (رطق ا رفظم

 تا

 یش راق هرال وغم ندا ضرعت هنیرلتهج

 ماش هدسص وا ELS سالحا دنګ

 هب رام هعفد یکی

 ؛شقا طبض هرثک عانغ هلفلوا رفظم «بودیا

 هب روس راسو سدق .یدیشءرا ییالحاو تیصو
 هب رام هاب اعف د جد یشراق هراکن رف نا وب هدن رلتهح

 ا یت راشو «دادزیسا دالب

 «بول وا رادیکح ۳ عضاوتم و لداع و روسح .یدیشعا

 قوح ك «بودا

 .یدیشازق ناشورف ندیکت هیمالسا تموکع هدننامز

 هناقدصتو تاریخ قوح كب هدنیمرح بودیک هعج
 ۱ رک نادر وا وا AN .یدیشاوآقف وم

 لغوا . ردشق | تافو ًامومس هدقشمد هدنتش را ۰

 تماس مت تاب ل ۲ (تکرب دمع نیدلارصا دیعس كام)

 - ردب لداع كلم) یلغوا رکید هرکص

 تموکح تبون هدعبو «شمروس مکح (شمالس نیدلا

 .ردشمک هن والق نیدلا فیس

EE Eتا( را یر  

 7۳ 0 ۱۲ 9 ا | ناب
 یجنکیا كا( نیدلا رضا رصان كلم) «بونلوا
 شا سولح هدنحرا ۷۰۸ هدنطاقسا یکهددعفد

 رصات كلم یرکص ندک دنا تموکح یآ ۱۱ «هدهسا
Nسحو ذخا ماد «دلکعا ار تا ق  

 .ردشلبا لتو هدمو

)Biheric( ۱ Aاا هسه) كنهینو رپ  

n۲ ۵ (ندابسو)و هدنسهطخ (وس  

 یسیلاها ٩۹۰۰ «بولوا هبصق رب هدنبونج هرنم ولیک
 ۱ . رد راو

 بولوا ند رلک,قالفا (1110500) ۰
 دهن را ۱۸4۸ ند ۳ ۱ ی

 ندیلاع باب فرط هد ۱۸۵۹۷ و ؛شعا كلکب هنس ه

 كناده هلا قالسفا «بولوا رومأم ههظن ییتکلم

 فرط یییدوت هنسهرادا كسنرب ینجا رب هلدیحوت

 . تافو هدنشاب ۱۸ هد ۱۸۷۳ .یدیشلیا مارتا

 . ردشعا

 یتیدل وا هیلورب ندنسیلاها یرهش ورم ۱ ك

 وارا ذم هد ( سنالا تاعفن »

(Byblos)لبح برو حس ۲ 1 1 خا هی دس  
 عقاو هدنساضق ناورسک كنانبل

 هنسهدام « لبح « | , ردیم دق مسا كنس هبصق (لبح)



 ۵٩ نددزالیم بول وا ۹

 هغلس ولسن و رار هل مصیق سویلو رورمشم لوا در

 یش راق هنس هب ر وهج تاششت تنش دقیق رو شغل وا باما 1

 .یدیشماعشی راق هشیا «بونابق هوا
 .اشم (هیم رهلادعل ادبع تنب لضفلا ما) )

 ثتیداحا «ارحا ءبول وا ندن ات دحم ریه 6

 .ردکنوب ینالوا روہشم هلیمسا (یھ هرح) ندهفبرش

 تاور ند هج ر ةبحاص تاوذ قوحرب ندنبن دحم راڳ

 .ردرلشمتا

 ران این سرخ (1216)1, 0 هم و

 «بولواریف رب شفلوا قالا هنسهممز رلهزیزع ندنف رط
 .رد-شع وا مادعا هدامور لوا هنس ۳ نددالیم

 .رونلوا ارجا هدنس ۲ كلوا نوناک یسطروب

 ناتسدنه (یدابآ دجا لضفا دعع) ۱ اسب
 لوسر مع یلسن «بولوا ندنسارعش ] ۰ "۰

 ) ها
 نطو «بودنک هنن رهش دایآ دجا كلارك یر ندید

 -ادحا .نول وا یبتم ساع ترس

 هدعب «بوغوط هداروا هجر بحاصو «شثٍا

 رب هاش ورد هداروا «هلنط و لقن هنب رهش (تروس)

 تب وش .ردشغا تافو هد ۱۱۵۰ كرهروش رع

 : ردن دن راعشا هاج 1

 درکن نوخ هک اهلد هچوت "دید هتشکرب 3

 تفرن امطخ ربا یهک هتشک زا 6
 مت هر و ات هنشاور كن توقف 7

 كب وقعی ترضح .«بولوا هبصق رب هدنسهرآ لحاس هلآ

 شا تماقا هداروا هرکص ندنتورافم ندفسو ترمو>

 .ردششوا هیس هلعسا و .ندنغیدنل وا مز ینیدلوا

 « هده سید رلشخا راعاو طض ییەبصق و بلص لها

 «دارنسا بوبا ن فسو مصدات كلم هدنګراا ۹۵

 . ردشغ | بیرخم ینتاماککساو

EE 1 
 هد «ناد بلا مع » ینییدل وا

۱:۲ 

 راس ولسن وق امور (ظ1۳لاتع) ۱

 تا ی ب

 دورآ 2 هلا سدق ه دنطسلق ۰ 2
 2 ا
 كل هلح رم یا ندس دو و و لس ل.ررج رک

 هبصق رب ء دق هدنساص نح رلالیلح «قرهلوا هدهد اسم

 یدیصقو ی وبآ نی دلاح الص . ردارخ مویلا «بول وا

 روش هلت اتم یدنکیدتا دادریساو ذحا ندرلکد رف

 وب وزفلا) رلیاوب بولوپ تربث هلیعما (سیرباف
 .یدرلشع | دیس (سیل

 . ودیدب راع تان هکم ۱ 3

 1 .تعحارم هلو اه ¢ 5 «| مارطا باد

 قازای كنغلفمصتم نانبل لبح

 هبرق رب لو نالوا یزکرم
 لیس هين | لزوک ضه و یسلاها ۵ ۰۰

 . ردراو یسهلشق 3

 (هسقاص) و (Bitterfeld) ۱ دلفرتس

 هد رز وا ی ره (هدل وم) یدک انا باب

 | نیدلا تب
 ِ بول وا

 زی ه دنسدق مس لامش هرم ولیک NV 3 (ع روبسم)و

 ی راهش راف هحوح و یس اھا 99 ۶ بول وا دیصق

 . رد را و

 كتالو ناو ۳ و “ا تا

 نکس و هد نعاڪس یراکح 9 ناو

 « ی دنس «یلک بول وا اضقرب هدنساب بوج كناول

 هل ر لما ناسور «ک رب ز «نار وعام «نا وک «نار وک

 یقلشاط یسیضا را .ردلماش یه رق 4 و هیحات ۷

 اک یسلاهاو

 تان ا
۰ 

 (نتم) كنفاصتس نانبل لبح ۱
 اس ۵ ندن وری و هدن.تاصف

 یسلاها دن و «ب وا وا هب رق ر ددا قلتع

 . ردراو یرلهشرباف بچا قوچربو
 وریاهس ۳ تشالو | ا ۷

 بول وا دبصق يا هما وب "۰ 0

 (ریغصا | هیقفلاتس) هنن رگید و (رکلا هیقفلاتس) هلن رب

 هدنسق رمش لاش ليم ۶ كن هد دح یی .رارید

 یساضفلحاب هد هفاسم ردق ليم ۱ ۵ ند رحم لحاس و

 ب رقندنب كن هد دح یسیشکیا س .ردعقاو هدناخاد

 هدنزاش ليم ۸۰ كناحم و هدنسف ریش بو:ح لیم ٤۰

 .اها .Ns اس رقت . ردن رک ه اتو بول وا عفاو

 «یسهنا رک راک « ىسەعلق نتم «یپهاج تحوب «یسل

 كوي رولو رو 0 هد دنس و را كلشا لیح

 سفن الاش یساضق هیقفلاتی = .ردراو یرازاب

۵ ۵ 



 بت ی ب

 ید )ص «هلب راض دز ا ۵4۶ ر فرش هد دح

 . ردق هص كب یساوه «هلغل وا عقاو هد هماپم یبطعا

 «ماسیس «ه رود وحش اب «بولوا قوح ك ینالوصح

 هيل وصاف ایوب < دن وح « قوما نوبت سه

 .ردن رابع ندرلیش یک زو راقو
 كح وک ر هرزسا (همارش) عقاو هدنحا كب و 7

 .رد راو ید یسهلکسا

 ) Bethléem ) ملل اتپ اوهسو زن
 هدنساصف و قاک“ سدق هدنیطساف 7

 6 هقشا ندهد دح

 «بولوا هبصق رب هدننونح هرمولیک ۱۰ كسدقو

 .ردروپش هلفلوا یر طقسم 2( )یر تر

 اطللا نب رع ترضحو یساسیلک رب كوت

 .ردراو زا رب شغل وا ذاا رعد ندنفرط

 یبهدایز ندنفصن «بول وا ردق یشک : ۰۰۰ یسیلاها

 و نواب دا بل ها
 هدهسرلشعا ذاا ر

 (هض دا هل

 .ردزسم یروصقو نايتس رح

 کم «ب ودنا من ی هبصق

 هدنسیاصالاح مویلا a هنن دعس ل رع ترضح

 3 )ع( نایلسو دواد ا .رد ورم دلو

 اقا بس . رد ورم یتیدل وا هددبصق وب ید یرارق

 . ردشلرب وممسا وب ید هنسهیصق جاقرب كنسهعقج كلام

 7 روهشم ما فن ا سدق 1
4 - ۰ 

Eهک ردي دوم س  

 ند:ةر طظ سصن تح یهکیا «بوال وا س

 نایلس تروح

 ١ ندنف رط

 هدعب ءنکبا شفلوا رم ندنف رطو سرخ بی رج

 قارحا هدنسیدالیم جرات ۷۰و هدشامز رللافور

 (ه روم) نالوا یسهلحع مالسا مویلا كسدق . ردشهل وا

 ناح میس ناطاس زواب بول وا عقاو هدنرزوا یسهب

 یکسا .ردشل وا ان فرش مماج رب هدنعقوم ندنف رط

 ضعب هدخراوت بنک هدنقح ینانیزنو ییروم*
 .ردراو تاش رعت یلهغلابم

aul (Biluriges)۔ه دق یلاها  

 برع كن هسنارف ‹ بولو مو

 رلیدا نک اس هد رلفرط ودرو و یرب هدنتهج

 زیساسنم یک ہد۔۔البا مور (8iا0114) ۱ )

 «ژتسانم» | . ردیسیلصا مسا تنم رهش

 [ .هلدوب تەجارم هنسهدام

 هدنس ونح مسق كنايلاتا (1100۱0) ۱ 9

4 °". 

 دب
 بوسنج هرتمولبک ۱۵ كن (یراب) ] 2 ۰

۱:۳۹ 

 . ردراو یسلاها ۲.۵ , ۰ ۰ بولوا رمش رپ ه دنسسدب یغ

 لوطا 1 (Bithynie) هی وب وا

 یاس هدنس هم دو نایسش كس هعطو

 الو راکدن وادخ هک «ءیدیا هطخ رب هدنسف لامش

 ندنفاعس دیمزا هل رلقاعس لرغطراو هسورب كنت

 «بولوا ترابع ندنسیبض فصن كنغاجس ىلوبو
 یونجبرغ هایحشرفو ایالاغ ًابونج ءا وغالفاپ اقرش
 ه سه ص ندننهح یاس بے « هل رادطخ اسم ل دنتهح

 دی _حلٌس اب . یدیا دو دو طاع هل ریک د هرق الاشو

 «(قی زاییع) اکی «(هسورب ییعب) هسو رب یرله روم

 دخو (یلک را ییع) القا ره «(دیم زا ییعب) ادم وقي

 نامز هطخ وب .یدىا (ییوک یضاق ییعی) ات ودکل

 یسلاها «بونلوا ناکسا ندنفرط رایلیک ار هدم دق

 هل رلم »ا نوقواقو نودغوم «نودنایرام نو «كو رب

 ۔ادکح (یدیل) .یدیامقنم هماوقا ماطر رونلوا داب

 كنوا هدس «بودا طبض یهطخو (سوسرف) خر

 قالا ههیناربا كلام ندنفرط ورک ربارب هلیکلم
 تموکح 1 لقتسم هدنحو رخ كردنکسا وا

 (تیوز) نالوا یرادیکح «بولوا هدنلاح هری ص

 «هدهسیدیشغا تعاطا ضرع هہلاراشم ریکداهج

 ۲۸۱ دالیملا لبق (دموقین) یحرب نالوا نخ كنوب

 لالقتسا دادزنسا «قردقیح ندتعاطا هدنح را

 عبا هرایلامور هدنح را ۱/۰۳ دالبلآلبق .یدیشعا

 نروس تموکح هد (اینتس) هدقل» راوب

 : ردریز هجورب یراسولج خرا هلرارادکح
 ۳۸۱ دالیلا لبق دم وقی یک رب

 .fo » سالز

 غ ردغش) وا

 ۲۳۷ » سایسورپ یجرب
 ۱۹ » سایسورپ یعنکیا
 ۱:۸ » دموقین یعنکیا
 ۹۰ » دموقين یجنچوا

 عفاو لوا هنس ۷۰ نددالیم دموستی یعجوا

 ندتقووا هلکعا رب هنتلود امور میک هدنناف و

 هدیدالیم نرق یعنچوا ,بولاق هدنلا لرلی امور ارابتصا
 یعشبو ؛شفلوا ذاحا یعایعس رب كنتلايا (تنو)

 هب (اینشس)ییعو قرش هلیسارجم هبراقس هدیدالیم ن ر

 هنسیفرش مسق و ایل سفن دنسب غ مسق «قردنل وا مسش

 - الیم قرف "e نوا .یدیشارب و یم” (ایرونوه)

 رام ور هرکص یصع رب بوک هيلا كرلیقوچلس هدید
 «هددس راشا داخ تضاد ق زا «هلدادرئسا ییهطخو



 بودا باغ یا (ای :ب) یرب ندنقوواو ؛شاوا
Eنالوا یسعج وا كن هیامع ماظطع نیطالس یس ع  

 همس (راکدنوادخ) هلیبسا كلوا ناخ دارم ناطلس

 لیا هج وق یبلاش مس «ششلوا دص ندهطخ نانل وا ۱

 دع طويم هب ینورطسق یسیقصش مس و «شلآ نما

 .ردشغلوا

 «بولوا هبصق رب هدنسیفرش لحاس كا ۱

Ceزب) ندنسارما كنبوبا نیدلاحالص ۱ - 

 یراهش راف کشم ملط رب هداروا كن (یرصا 3

 رکاب هد ( نادلبلا میم » یتدلوا شو

۱ (apourزBidj)كنکد هدناتسدنه  

 ه ۵۵ كيابءو هدنسببش لحاس ] ۰ , 

 یابع «بولوا ریش رب هدنسیفرش بونح همه
 . ردب زکرع كغاجنس ر قلم هننلاپا (یعالک) تكنسءرادا
 تكندمالسا لقسم تۋار كوپ لغ لوا نشت ال
 تاودو .یدیا نیمو روم كي «بولوا یتا
 طبض ند فرط بیز كنروا ندنرارادکح لبهد

 ریاکنا هدنلئاوا یدالپم مضاح نرق تدار «قرهنلوا

 یر ندنفووا یربش رواج: .ردشمع هنیلا كرا
 نکلایو « رد-طاح دل راهبارب و مویلا كرهدیا ید

 .ردراو یسلا-ها ۱۳ ۲

 .رددوج وم یسهینبا راسو فیرش عماج رب ندنراث ۲
 لاش هزم ولی 5۰ كداآ دنا د ها 8

 ۱۲۰۰۰ ؛بولوا هبصق رب هلعسا وب هدنسیقرش
 . ردرا و یسیلاها ۱

 تعحامم هنسهدام « ناجب دجا »] ۱ 19

e۰ هل روپ  

 (مورضرا نعپ ) مورلانزرا هللا صرق
 توقا یفیدلوا هبصق رب ها ۱ ن

 .رودا رکذ ی

 (یعارکلب هللا فطل ی هلاةمظعربم) ۱
 ندن راک او ندنسارعش ناتسدنه .

 ةنيفس» .ردشعا تافو هدیلهد هد ۲ «بولوا

 .ردراو یانکر هلیاونع «رب

 - صام ساپعهاش ند هن وفص ك ِ

 i OSA ۱ یدوحم

 یزاربش یرکیدو ینانم یرب «بولوا ناش یا

۱:۳۷ ۱ 3 

 یس هقبا س ت ر و

 د ی ب

 :تول وا یاو همانهش كبلا راشم هاش یسیهنکیا .یدیا
 هک رزرو جد یسهم وطنم ر E E كن دم انه اس

 دز لاو
 درز تشک یرفولی یاد وچ
 درک هشريد لاس نارغعز نیزا

 رییسس مسا نادند دیش وږ

 ره دیا هدنخ نارفغز نیزک

 .رد راو ید یر ندنسا رعس ۾ صاع و بس

 نالوا یسدقم باتک تنی راینمهرب دنه ۱
 «ادو»] . ردعسا نایربو هدیس رافهب (اد و)

 [ هل رو تعحارم دنسهدام

 DN هروښه ةن دم ا هم رکم هم ۱ 1

 .ردب زق اهد در هکم بول وا 7 1

 ۰ 2 1۷ ANNI دی اما

 ی 9 ! | ادب
 یکاح هد وا بوا وا ند سار ءس اد

 هنماد كم ا راشمو «شفلو بوسم هیات ىلع تداعس

 » تداعسنشلک و خرا رب هلیاونع » تداعس خر «

 ید یرایونثم ضعب رکید .ردشمزاب هموظنم رب هلیمات
 تافو هدنلئاوا یرعه نرد یضکیا نوا ۰ ردراو
 . ردشعا

Eا ندنرارادمهح صد ۱ ۳۹ م  

O۱۲۰۲ «بول وا لغواكهاش 0  

 دن رزوا یسح ندنف رط رداق مالغ كاع هاش هد

 اع هاش هنس وا هس «هد سا شغل وا سالحا 21

 ردشعا لت یهجرت بصاص «فلدادریسا ین 3

 هان یار یر قیمت | یادی
 كارا لصا نع وب ۶

 تولوا فطل یرامشا یا نت ی
 تافو ه دن رات ٩۹ ۸ .یدا رلسف بر مع یکتا

 :ردندن راعشا هج تب وش «ردشعا

 ندرادلد كوان مراز مسج یدلوا زوکزوک
 ندرادید مدعوط اما مدسلوا مشچ لج

 ناسا هل ا هسنا رف (ظ۱085509) )
 کشت ل ۳ اوسادس

 هطخ هراوا كناياپسا «بولوا ربن كحوکرب ندا
 كلءزبهولیک ۰ «قردقآ یغوط دف «هلاعبت هدنس

 .رولیکود هنیوق (هیاقسیپ) «هرکص ندنایرج
 هلیک » هدیرع ( یاهدیب دوخای ) ۱

 « هان واه » هدیسراثو « هتمدو
 ایدس
++ ۰ 

 هل ا ونع

 امو صع تن امر ناور شون یرثا وبشا ؛بواوا

 مکح رب لی دنه نال وا قوم كلاثما فو رعم



 د ی ب

 هاربا هليتف رعم (هوزر) نال وا ودی هات سده

 حفقم ناهدعب

 دح نس ار فل (نین وفال) .ردشغل وا هجر دب ین ع ندنف رط

 یدیشلدیآ هجرت هیولبپ ناسلو باج

 ندوب ی ۱۸ كنهموظنم تایاکح ینیدزاب هد

 یساهلرمسا (هرتناناجنب) كتاب اکح و نب رخ أتم . و ردذامخ

 «ك ردیا تک یتشدل وا دوخ اب ندنسهعوجم دنه رب

Eیدهس راشلوا سزنسد هنلصا نالوا هدنناسل  

 كنینهرب رب هدنعما (نامراسون شی و) هعوجم روکذم

 یفیدسنلو مک رب هدنسا (یادیب) «بولوا یوا

 یسهجرتک هدنناسل یولبب كاتکر وکذم اتاذ .رارویلمب

 كي هنلسصا ید یراهجرت هبیسرافو یب ندنواو
 .ردشلدایوا هناشرح یخ «بویلوا قباطم

Bie( ۱ 1دوخاب  (Bayderهدناتسدنه  

 لاش هرم واک ۱۱۵ كداآ ردبح 1

 - وا ربش رب دلاس :ضرع ۱۷ 8٩ و هدنسدرع

 تموکسح رب نالوا ینورعم هلما و هلیتفو «بول
 .یدیا ین با كىەلقمىسم

 یانمه هدناتسربح (1101301107) 1

 ۷ ۰ كند تارو هدتلاا نالوا ۱ ی

 ۵۲۰۰ بولوا هبصق  هدنسل ام

 . ىدا یزکیم كتلايا امدقم

 و ال زبوب) ها (جارغسغی وک) لایا قوس دہ

 قرش هرامولیک

 .ردراو یسآاھا

 یرلتلاپا (
 .ردراو یسیلاها ۰ «بولوا عقاو ا

 « رد رش (نیهک ) یکم

 نو ود) كيهزناکنا ۱

 5 Cl ر ا ت ا ودیپ

 هدننرق ریکدو هدنسب ض لاش هزنمولیک ۵ ۷ ك (رتسکا)

 . ردعقاو هد رزوا یرارپم )و ا) و

 یرلهاکتسد صوصع هنلاعا :

 (هحرون) ا

 نافس « یسیل دل اه | ۷۰

Aردراو یسرپوک رب . 

 یادیس) ۱ كس

 بول وا هم ۶

 ندنسارعش نارا فرا"

 هدننامز كهاش ریکنابح

 مطع كل راشم ۳ دان كردک هر ات دیه

 تاکت »و ییاود بترم ریظم هننافتلاو

 ح وا هل رلناونع «ریصنع راچ»و«ل

 «لدب تاعطقم» هدندز كلربقف ررح

 ید فاوا

 دی تاعقر» ««لدن

 . رد راو یانک

 4سق و ردیمكت وب جد ناک رب دوح وه هلی اونع

 هیدمدنل وا قیقح ؟ردیم عاش رب رکید هدم "| وب ۳9

 «بولوا ید عاش ر یئاره هدسا و س

۱:۳۸ 

 ه
 1 رد زاها لح تس وش . شم ریس هلکایزرت

 مک ماو هیدوخ سکر زو غابب مور

 مک مار وخ ورس نآ ۶ راظف ات هک

eira) ۱ |دل وا مسقنم كنتا ود ریکترو 8  

 «بولوا تلا وی رب.ندنالبا ینب ]
 -امزتسا) ج «(ستومسوا زارت) و (وبنیم) الاش

 ابف «هلیا ایناپسا اقرش «هلب رللایا ( ولآ )و (هرود
 ةحاسم .ردد ودم و طاح ها یشالطآ طع رع ید

 یسلاهاو هرتمولسیک عبرم ۲۲ ٤٤۲ یسهبىطس

 یرهش ( چو ) یزکم .ردیشک ۰

 . وقناریولتساقو هدرآوغ «وروآ هربوف «بولوا
 دودح یغامریا (ورود) . ردمشنم هفایتس ۵ هاب رلعسا
 كنسهیونح دودح ید یعامربا )ج )و ینسهیل امش

 (وغتنوم) و (هغوو) «بودیا لیکشت ینسیقرش مق

 هب یسالطآ طع رګ «هلناعب هدنحا كتابا ید یرارېن

 : رولګ ود هن رقام ربا (ج )و (ورود) .رارولوا بصنم

 زدلی» ییعی (الّرمسا هدارس) .ردراو ید ییاج جی اق رپ

 ندنسهن روا كتلايا رلغاط هرص رب هلیما «ییابح "هلساس

 «بولوا سه یرع وط هب قرش لامش ندی بوسنح

 یک یفیدلاص رهبعش و رالوق قوج رب هلوصو غاص
 یرهبعش ضعب تنسهلسلس (تاغهدارسا) كایاپسا

 یسیضارا .راردآ بعشت هدنسیقرش مس كتلایا ید

 یرلهوب» صوصطالع «بواوا رادل وصحم و ترنم

 .ردر وهم

 هنسهدام «رادلع»] | جم ۱ E ۸سو ۶ س 4 0

 [.هلب روی تعجارم 2
 و کم سرس كہ ول تهح الد تلف تا ك

O e O E TR 

 ترضح «كي وقعڀ ترضح «بولوا لحس رب هدنبونج
 نداروا ریارب هلن دال وا «هرز وا كمش ر وک هلفس وب

 هردر ورمش» هلیسل وا شا تبع ه سهره

UNE ® ۱رود عبار ناخ دارم  

 لات هب رادص لس ها اشاب ۳ می

 نکا مک
 ‹«كرەدىا بتا رم عطق «دلفاعاا هنس ص ز راپ رهکب

 رد لوباتتسا «بولوا ندارزو نالوا

Aهدهرصوا .یدیشلوا یساغآ ی رهکب  

 ڭالوا لئا هنفرش یهاشداب ترضح ترهاصم

 ندکدتیا جاودزا دقع هلیسهریشمه كناخدارم ناطلس

 هد و ؛شلوا

 ر «قرهللوا بصن هنکلیلاو ندوب یکهدناتس رام

 یسیلاو سوم هد ۱ ۵ رک ص



 د یټ ۳٨7

 هلقلم اقماق [ ویو ؛شش وا قن هی وتو هدقلءزآ

 تراک دن «قردنلوا بلح هنداعش رو 1

 یرادص دنسم هنس قح رب . ردشغلوا عیفرت هیاظع

 هدیهاشدا ترضح تیعم «هرکص ندکدشا هرادا

 4۵ روا هد ۸ «6ندیک هن دادّربسا كدادغب

 «لقن هنداعسرد یشعن «بودا تافو هدنالح هدنراوح

 ددعسو هیکن نالوا یسدرکانب هدنرازو تروعو

 یسیدنک یتفن ریهش یاش .ردشلوا نفد هدنراوح

 «ندنیدلوا شغا وده هدندوع ندنساقتف سودو
 هراجب « هلکشا بلط ینتازام رعاش هجرت بحاض |

 رازیب ندنناسل الع نیرصاعمو «شفاوا میلست هنیلا یت
 كیاشا مارب «هلکمرو یتساوتف نامه ,ندن راقدلوا

 .یدیشادنا مادعا هلیما

 ناکرت «بولواندارعث ربهاشم ۱ ا
 كنسهیق ولرابب ندسننابق ل ۳

 هدنتهدخ كنه روم "هلالس یدادجا .یدا ندنساسور

 - وط هدناش د ید یسدنک «یک یراقدلوا شفلو "
 .دنتیمم كهاش نزیاهو ؛شفاوا هی رت هدب بوق 8

 هدایز یسهببیمو نالق مدننامنز هاشا یا 2
 لا هنماقم ترادصو هنناونع ناناخ ناخ «هلکسکوب "
 هدنګ رات ٩۹۸ بونود هرابدا لابقا هدعب .یدیشوا |

 ینیرد «هدقدلوا لصاو هنارع «هرزوا كقک هعح

 ندنفرط یناهول ناخ كرابم ینیدلوا شا لتق هدیرح

 بتم «بولوا تاذ رب یاشو بیدا .ردشقل وا لتق
 : ردندن رامشا .هلج یعار وش .ردراو یاود

 وارسفا رهیس هئزا درذکب هک یهش

 وارس رب كاخ تسيل ىلع مال رکا

 یردپ ناز وجم نادر هش تی
 واردام یاب تشتفرک دع تسد

 تموم هل و2 و رو :
 كن و ۱ جو ماروب

 تسوا ناطلس ندنایاکلیا «بولوا یدح كدح هرق

 طیض ییرلتهح راخسو لصوم هركص ندشافو

 | ۔ءایلوا ریهاشم (—س جم | یلو ماریب

 - وا ندنش رط نارببو ندمللا

 یدا رک تالش ر لقنسم هلی و هب ای د هدنس هر (لصف لوص) هدنب رق ه رقنا «بول

 | دەس ورو هرقنا تدم رب هل لیئصحم لاو ؛شلک
 كدا مس هد هب سد, یرکص ندکدتا لس ردم

 نورد ٌهیفصت هلداشرا كناذو یلاا +ییاسفا

 رد ی ب ۱:۳۹

 یاشاو رفس هماش هدنتیعم كبلاراشم مس «كرهدیا

 هنننو عوفو هدیاسقا كخشو ؛شقا فیش ےح
 تدوع هبهرقنا هدعب .یدیشمال رآ ندنناب نیکد

 هلینیء دک یسیدنک و ؛شلوا لوغشم هلداشرا .بودا

 نداینغفا «بودا شیعت هلقاچ رو ید ب وکا

 عیزوت هجاینحاو رقف بابرا یراهقدص ینیدالپ وط
 «هلغلاغ وح یرادب م كرهدیک .یدیشعا دایتعا یکجا

 هدنروضح ینا ناخدارم ناطاس ردوسح ضعب

 هددسرلشعا ناسل هرادا هدنبلع كحس ترضح

 حالص «هدنبلج ههبردا یتسدنک هیلاراشم ات

 ععاجو شا بلط ینساعد .هلکعا هدهاشم یلاح

 ۷۳۳ .یدرلشایاساّملا یسعا تعنو ظعو هدقیتع

 هاکترایز هدهرقلا یسهرت «بودبا لاح را هدنخم رات
 جاق رب شرط «هلکقا روہظ یدمم یتلآ . ردماتا

 . رریشنم هل و

 ءهدنساضق هنبزا كنفاغس ۳ |

 هیلق یدنرزوا یار سرم GE 9م

 كدیم رداو هدنسقرش بونح هزنمولک ٤ ۵ كنهیناطلس

 یزک رم دیحاح عقاو هدنس ع لاعش ردق وا نابه ید

 زب هدهتفهو یسلاها ردق ۰۰۰ ءبولوا هبصق رب

 س .ردراو یرازاب روایروق یرلنوک هبنشراهح هرک
 یمطعا مق «بولوا کم ندهب رق 15 ىسەیحا

 . ردراو یسلاها ردق ۱۰۰۰ ءهرزوا قلوا سم

 تاو یالوصح تولوا رادار کو صاا
 ندنعاوا كرام رسو هويمو نوت ز هلا هع وتم

 ردرابع

 ندنیعبا او ند هاڪڪ ا 2 1

 لصا نع «بولوا هيف فاتح ی وا € “0

 هندم «هرزوا كخا ناءا ضرع «هدلاح یدل وا لناع

 ند (ماص) لا لوس ر ترشح الاش را یلوصو ههرونم

 لوا ندنوا هدنیاور رب «هدهسیا شلوا عقاو هرکص
 هدنل وصو هبهنیدم .یدیشلوا لئا دیر تیحخت

 .یدیشغل وا مدش ه(دضر) رع ترضح

)Birkenfeld)دل وا) كن اب ال ۲  
 و هدنشاهقوددوپب (غ رو ۱ دافک ريب

 بول وا هبصق كح وک رب هدنفرش هزتمولک ۳۵ ب

 كنم _طکدا (

 | | دینکییب ا ( یسم) هدايا (زساقنال
 كل ور ورل قرهلوا هد لفناش لوصو ه دندصام كاب



 ر ی ب

 یسهلح رب كلوبرو بل «بولوا ریش رب هدن-سیشراق
 بو وی هرب ند رب هدرلنامز كوص و . رده دم

 یرلهش رباف قوح رب و یسیلاها هداد ز لند ۰

 . رد راو

 0 امری
 كوي رب ترابع ندنبسق یلامش برف

 . ردهدنلا كەزىکا یمطعا مق مولا «بول وا هطح

 لقسم م ویلا ی یسهحاسم و د و دلح «ییفوم

 كنایامریب نوت یتلود نامرب دوخو ایامرپ نالوا

Bar ma) ۱كنرنيح دنه ( 31۳۲۵ 010  

 فا لامش بولوا ترابع نر_نیسق لاس قرش

 اينامریپ نانل و هدنلا كنمرملکدا برع «ماسآ ندنتهج

 قرش «نکن و ارش «مایس ابونح «وغپو ناقارآ نعي
 ید "الاش «نایوب تالو هدنلا كنيح .ندنتهج امت

 لحاوس هلهحووب .ردطاحو دودح هلیکلاع تی
 | - هنلوا طبض ندنفرط راریلکنا یرلبصتم كنب راقامریاو

 ترابع ندرافرط جا زسحرحمو زسلحاس ایامریب «قد
 هلا ۱۹۲۹ یتعسو نالوا هلامش ندیونج . ردشلاق

 ٩۰۰ اب رقت یو «بولوا هدنسهرآ یلاعش ضرع ۷
 هلیماع هسیا یا نالوا هبرغ ندقرش .ردهزنمولیک

 یدودح كکلاع یهدنلا كنهزنلکنا «بویلوا نیعم

 هح اسم .ردهدکعا عسو یرعوط هفرش یک

 نیمخت هزتمولیک عبرم 4۰۰۰۰۰ ًایرقن ینهیعطس
 . ریلی هنل وا

 ,ژیلکزا س .یراپنا و لابج «یسعیبط لکش

 «بودا طبض ندلوا ینیرهطخ وغپو ناقارآ یلود

 ارخا یک ینیدلوا شقارب مور ندلحاس ییاییامریپ
 هلکم رک هلا یندیتسیطس و مق تكنسيداو(یداواربا)

 کیا طوبرم هلع رب راط هنبرب یرب ینتلود اامریب
 یاانلوب هدلامش كرلنوب

 عقاو هدنسهرآ ینارمتسم 'ریلکناو ناوی «تبی «ماسآ
 راپا ندا لیکشت یتغامربا (یداواریا) «بولوا

 لاوحالا لوهجو قلغاط «كتسکو یواح ینعبانم

 ۰ رد حار ترابع ند هح راپ

 ۱ یساب وج ےسق .or با هیشح و ما وقا قاط

 (نولاس) نالوا نه رقامریا وب ۵ا كنينیح دنه هسا

 ینیرلیطسو مسق كنيرلیداو یرلقامرا (غنوقم) و
 یسیطسو مس كنسيداو (یداواریا) ؛بولوا یواح
 شمک هنیلا كنهرملکنا هرزوا روکذم هجو هسیا

 كن ای ام رەب سش بورل وا یک رکید (هدد_سا

۱:۳۰ 

 | نانلوپ هدلاو ,ندشیدلوا .دودعم ندنسیبرف مسق
 لوا ندنطبض ندنفرط رریلکنا ثمسف وب راذخأم

 روح رو هد نام وا ندنیذلوا + شل زاب
 هدلاح وب .ردلخاد ید یسارو هنافیرعتو تالیصت

 یه ونج تهح نالوا یمطعا مس كنای امربپ

 ترابع ندنریداو یطسو كفامريا جوا روکذم

 ندایامریب یرافو (یداواربا) ندرلنو «بولوا
 حواو .ریلک ندنسهطحخ (نانوب) كنیج یسکیارکیدو
 ندلحاس ید یتسداو یداواریاو ندنراررب ییداو

 اینامربپ یراقوب رلرفاط هرص حوا «هرزوا قمریآ

 دن یرعوط هبودنج ندلاش «بولپرآ ندنلابج

 فاتح هروک هنلع كنيرپره ندرلغاط و .رارولوا

 لرسم وع مسا (غنوداموب) یمه .هددسیا راو یرلمسا

 هدنسهیقرش تهج كنيرم یداواریا . راردفورعم

 شعوس «بولوب عاط رب عفترم هدنسهبروا رهووا
 ءاقراهرنم ۱۵۰۰ برقتو ینیدلوا ترابع ندناک رب

 رب هدنکلع لخاد .ردشفلوا قیقحم ینیدنلوب هدنع

 ریغو لومج مولا «هدهسیا راو یخد رالوک قوج
 . ردف وشکم

 عیانمو تااویحو تالوسصحم «یساوهو ملقا

 یساوه «بولوا:ندءراح ملاقا اینامریپ س . یتورٹ
 كنيضارا ثرارح «هدهسيا قاصص هرزوا تیموع

 كکو «بودا فا هروک هنعاشرا هح رد

 نادری وت ایمر هلراق هدن روض یعادیرهورذ 4 رلغاط

 ترارح هسا هد رهووا قلا یکهدنفارطا یرلقامربا

 قوچ كي ینالوصحم .ردربغآ اوه «بولوا هدایز كب
 -« ردح رب یشیعت رادم هجلساكنیلاها «بولوا ع ونتمو

 .روللوا عرز هسعفد جوا ًاضعبو ییا هدهنلس هک
 سعع «نوتوت «ماسس «یشاق رکش ءدیوح «قوما

 لصاح هدرادقم زآ یادفب «بولوا قوح ید هلقبو
 «سوم «رات نوبل «لاقتروب قلعتم ههویم .رولوا

 ماقا راسو یدنه رع ءامرخ «یزیوح ناتسدنه

 .رولوا لصاح راش قوج كب صوصح هبهراح
 یرانامروا .ردراو ید ییایرطع عاوناو روب «یاچ
 نافسو هینبا هلا وژاقآو لادنص «بولوا قوح كب

 .رونلویرل اغآ قوح كب راراپ هغلیصاثواطو هتنآاشنا
 «نویق لیف «تآ .هدنام «ریغیص یمهیلها تااویح

 نکلایو كچوک یرلنآ بولوآ ترابع ندر اسو یک ۱
 ید يرليگو نویفو لتس يک یاووح لس |



 رزک زسحاص «بولوا قوج ا ۳ كب
 .ررینلسب هلراکلسیپ یراقدلو هدراکلیدنریوسو
 كرالوح و نامروا .ردیوسنم هسنج رب ییا یرلیدک

 قوم یون اوین و هیعحو تان
 «زوموط سرا «نالپق «نادکر ک لیف .بولوا

 یسیدکكسم «یدک ینا ءاغوب ینبب «هدنام یانی «ییآ
 ءرفابشموک نوتلآ هدشک دندامه ا روقلوت هرات
 «هدهسا ق وح یرلندعم نویتاو یالف .نوشروق

 «لورتپ کلا «بولوا هدقفلوا جارخا یزآ كی

 یرلن دعم روک .روینلوا جارخا یزوط ایقو دروکوک

 ید یمابریک و مشی «صره .ردورم ینیدنلوب ید
 توقا «د مز هدددراعحا تهف یذ «بولوا قوح

 . رونلوب هراسو ارش «موقللبح ءرفصا

 ۔ ریپ س . یرلبهذمو ناسلو تیسنج «یسیلاها
 .ارفح ضعب «بولوا لوهجم یرادقم كنسيلاها ایام

 نویلم۱۷ لوا ندنناحوتف درازبلکنا ندنفرط نویف
 . هرکص ندنمضرب كناحوتفو ندنفرط نیحایس ضعبو "

 -اینامریب هدنوک ینوک وب .ردشفل وا نیم نویلم ۳
 نویلم ٤ یسیلاها كنمسق نانلوب هدنلا كنهرتلکنا كن

 هلکمن روک یهغلابم زآ رب نیم یحرب «ارظن هتفیدلوا
 .الک آ ینیداوا یرغوط خد كنيم یجنکیا یار
 -اننو وغ «ناقارآ نالوا هدنلا كنءرملکنا . رویلیش

 لاها بوتسنم هتیسنج یتلآ شب هدنرلهطخ مس "

 یمظعا مسق كنسیلاھا ایامریب سفن «هدهسیا هدقفلوب "

 . هیرغ تهج زکلای ؛بولوا بوسنم هنسنج نامریب
 رات وب هک «رویناوب موق رب رونلوا ریبعت (ونای) هدنس

 تهح . ردرلشم رک لآ ییعبات 4)زیلکنا (ریخا ید

 دل رلمسا نیخاقو وال «داش ید هنس هيو هیلامش
 زکلای قرف ندرلنامربب كرلنوب هک.روینلوب موق جوا
  رلنامرب .ردرللکد یقرف هحایس بواوا هال

 «بولوا هدنسهرآ یرلقرع ییالم هللا یلنیچ یرلایس

 یرلنورب «هبیراقوب ندیغاشآ یرلتماقتسا كنیرازوک
 یرلقیو لاقص ؛ترسو هايس یرلحاص «قیصاب
 . رد رعسا یراکن ر ,یعقیص هست هرایالف دل رلیلنیح

 | لک ار « بولوا هر اشم هنناسل نيج یرلناتسل

 تاییکرت كراهلک و هک ردنکیم ندرلهلک فرصنم راک
 تروص كنەلك رب . را وط ینیرب تافشیصت یسهفاتحم

 . ررب دشکد یس انعم یدیدع هحرد كسس و یظفلت

 ر ی ب ۱:۳۱

 تدارس هب این امر ندب درس لوا هنس ۵۳ نددالیم

 مسقنم هب هفلتخم فونص یلاها .ردشخا رادمح بولوا
E ER ETEعارز « را «نرومآم ابهر  

 رادنامریب .روبل و یرلفنص هلع تیابنو نارکتعنص
 شقن هلرالكش عاونا دللبا تح یلفسا ر

 هلکنکیچ تابن عون رب نلیند (لت) ینیرلشیدو «كعيا

 - ام .رارویمهک زاو ندرلتداع ضعب یک ققرارق
 تادراو بویلوا یرلشاعم صصحم كتلود نیروم

 نونلوا هلاحا هن رلیدنک یرارادقم ررب ندموسرو

  رتول وا دیا هش رایذنک خد یرالصح و

 مولعم هلیشال یلاوحا كناییامریب -- . ییاهسقت

 «بولوا لوهجم ید یسرضاح تاق .«ندنفیدلوا
 ےس مویلاو نالوا ترابع ندنسهضو> (یداوارا)

 اينامرب سفن نالو هدنلا كلود هزنلکنا یبظعا

 رونل وهدنسهرادا تح كنيلاو رب لقتسم من یرب ره

 ط وبضم ریغ یسلامش مسق . . یدا ممقنم هنالایا اط رب

 -ه وآ مایس هللا نان وب ینعی یسیقنش مسق < «یک ینیدا وا

 نوکسمهلیماوقا (ناش)و (وال) یندیتهح مقاو هدنس

 راردعسقنم هی هلیبفو لیخ قوحرب رلموق وب «بولوا
 «بولوا هدنسهرادا تح كنسب ر یدنک هلیبق رب رهو

 تیسنج رلنوب .رارویناطینیرادمح اینامرپ سرو اسا

 س . راردب رق هرلیلمایس هدایز ند رلنامریب هحماسل و
 ندنفیدل وا شمک هنیلا راریلکنا .الماکنامه اینامریپ
 رب «بولاق ترابع ندلئابق وب نامه یتلود اعامرمب

 ی هبزک هوقو یطباور كحهدا لیکسشت تلود

 . ردشا اغ

 ندیکسا هداینامریب س .یراهبصف و ریش «یتیاب
 E بول وا تداع تدب قیص قیص كتبا یر

 ترابعندراهقار لوحه ندشماق و هت راهبصق و رهش

 سن ومهدنرزوا راهمودو قیزاق هدنرزوا كره ًاضعبو

 رارب هلیسقیج ندقلتیه كرش رب « ندنرلقدنلوب

 كوزبم «ند رک دتا ت ریه هتخءا یک ید یسلاها

 نالوا ریک راک زکلای كنغوج ند يسا نالوا

 و . ردشلاق یراهبارخ كنبرلیارس رادیکد > هل رادبعم

 هقشب ند رسا نالوا لیعتسم م اوعلا نبب دا را رهش

 ید یرلییدا مسا ررب ذوخأم ندنناسل یرکسناس

 -رانک یر (یداوارا) یرثک ۱ درربش وب .ردراو

 . رول و هدنلا كن هزیلک زا م ویلا «دلغل وا عفاو هدر ۱

 نالوا بارخ هدلاح ین دی یرارومشم كا كرلن و | نيد وب «بولوا ترابع ندنبهذم ادوب یرلبهذم



 ر ی ب

 «نوغنم«ناغا .(یلادنام) نالوا ریخا تیا «(هوآ)

 مسق نالوا نوکسم هلیماوقا (ونال) .ردهراسو وماپب

 تهجو «غنوه غنیسق «لغنوم « هینم ید هدیقرش
 . دوبل وب يراهبشق یاو موه

 یدنک رلیلاینامریپ س . یتراجتو عیانصو فراعم

 هم هد هیل ام ۰

 دوخأم ندن.دق طخ دده یرب ندهوا ینیراناسل

 درسا هدقهزاب هلنافورح صوصم هشرابدنک

 ینیراع وقت یرارادکح یتح «بولوا یرکكب هعفراعم
 ند رتبه رب اکاب اس ده نوعا طض را رات و بسر

 كبو زا كب یرلتعنص .زرولوا روبج هنبلح رامدآ

 بلج ندنیچو ندقوما یلرب یرنیداق «بولوا یرک
 راشاقو رازب اب صوصخت هبهیلحم لاها ندکیا نانلوا
 ندیالقو ربقاب و ندراریمدناقیح هدتکلع .راردا لاعا

 دن ندنوتل [ و شموکو تاوذاو تالاو هسا ضع

 لو ندقار ول راک ید تاب و سس اف
 دما اب ین راجت .ردرسزمض یرلیش یک قانحو یسقاص

 «بوستوا ارعنآ و رظاوراک كرا نو هلنیح
 . ردهدننگح ین زو یزکرم كنراحم وب یرهش ( ومامب )
 یالاخداو قوماپ هجاش یناجارخا كراج و

 هکمریک هلا یراح و راریلکنا .ردنرابع ندکپا
 .رتشمامهلوا قفوم «هدهسرلشاابح

 ادوب ینمرات كناسیامریپ --. یسک وا لاوحا
 یکلوا ندنوا «بوالشا هلیلوخد هتکلم و كنند

 عقا و لوا هنس ۵ 6۳ نداسع دالیم .ردلوهم یلاوحا

 بقاعتم ییررب «هرکص ندنل وخد كر وکذم نيد نالوا

 ناعاب «همور «غتوغات بودا لکشت تاود جاقر

 یرلتماب كرلتل ودوب ندا بیقعت ییربرب یر مش ااو
 ) 9 2 فرد را را ۳1 ۰ س نرودلوا

 فا لکشت تلود یی رب ندا دعا کیم ییرهش

 . یدیشغا طبض یخد ییوفپ «كرهدیا عیسوت یتکلم
 ندکدتسا ماود۵دهنلئاوا یدالیمنرقیح ۱۸تلودوب
 « دادزبسا ییرالالفتسا یا رايلوغپ « هرکص

 هد ۱۷۵۷ . رد رلشعا طبض ید یایامربب بقعردو

 - امریپ یرایلوفپ «هلجورخ مدآ رب هدنعما (اربمول )
 نلطیض یاد نوفر هرکص ندک دا جارخا ندای

 ( موا ) هدا كردار ازا ندیکی یتلود نامرپب
 لسنكنو .ردشما سواج هب یرادباح تصور
 و یددسرا هدکمر وس مکح هدانابرب اذه انموب ىلا

 تغیا همفد جاق رپ يد یړارادکح كن لام

۱:۳۲ 

 ES رب نوت ) ءوآ )د۹ تیام «بورب دشکد

 اما تشب یرهش ( لادنام) نالوا سیسأت ندیکی
 ریلکن اهتکلک ییالوط ندهرب رج رب هد۱۸۲ ء . ردشل وا

 قلوا ییبولفم فتا «بو_شیربک هب هب راع هلیتموکح
 ینیرادطخ عرسان و ناقارآ یکاح اینامربب «هرزوا

 كلام راتو ( ناسا ) ءیک ییدتا كرب ههریلکنا

 هکمک زاو هدندنساعدا تیعوبتمنالواهنب رزوا هیلامش
 هب رام 4ا هلیس و رب هد ۱۸۵۲ و ؛ شاوا راو

 یی (وغب) راریلکنا یخد هدنییقع كنو بودیا ررکت
 رارماکنا هدرهنس كوص و تیاب .ردرلشلبا طی

 مسق كنس هط وح ( یداواربا ) نالوا ندای امربب سةن

 . ردرلشم رک هلا ید یتسیطسو

dis j| (Birmingham ۰ 

 ۳ 3 1 | ماهفنیم

 هدنسب ع لامش هزتمولیک ۱۷ كنهردن ول و هدنرزوا

 لکم «یسیلاها ۰۰۰۰۰ ووا ی رب و

 ریمد جاق رب « یسهناضترض «یراهنافتتک «یرابتکم
 ریاسو هولسا « هنیکأم «یرلودح ددعتم «یطخ "لو

 . هشب رباف تاوداو تالآ عاونا لوم ندکیلعو ريمد

 رهش یراقو و یعاشآ .ردراو یتراح یالشیا كىو یر

 ریڈ ضاشآ «بولوا بکرم ندنسهلم (وهوس) هلا
 مظتنم كب ربش یراقوب «هدهسیا مظتنم ریغو یکسا
 كوي كا هدنس هلحم وهوس . رد واح یهینا لزوکو

 دوج ومندننامز كرلرلامور 6 رېشوب . روینل و راهقیرب اف
 هبصق رب كح وک كدەنائاوا رضاح رصف «هد۹سیدنا

 كن رلندعم روکو رامد هدنراوج « بولوا هدنلاح

 . ردهدکم ویپ هک دنیکو شوی هرب ندرب هلیثهح ین رک
 - اش لصانع ( نیما دع ازربم ) ۱ 2

 هر وهال ؛بولوا عاش رب لرون 7

 تدعربو ؛شقا باسشا هننرادبکح كناروا یلتلحر
 اه ردشقل و هداباک هدنژیعم كناخ دمصلا دبع با ول

 رەد
“© 

 : رد زاهشا لجن اتم

 درک یندیب هچ قاشعب نسح ةعشن
 ارگ کشیاطخ و شکیم .بلو یایزت لاخ

 ) Beyrouth دوخای 1361۲01۲ )

 روم او كوي كا كني افع كلام

 3و یه مدناشهعطق هنواوس «بواوا ند ارش

 كنورب رب نالی ربآ ندنانبل لبح . رد کرم كالو
 هم ےس ربو هدنفارطا كبوق رب هدنسلامش لحاس ۱

 ۳۳ 0۶ .هدنطسو نامه كناحاس هروس «قردلوا
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 ر ی ب 139۳

 مالسا ردق ۲۰ هلا ینادنا < صوصح هالا یسکیا

 ۔ وا قوج ید یراهعبطم . ردراو یرلبتکم نایبص
 هيدا بثک قوح كي یر ندهنس یللا قرق «بول

 فو ییدا و یمایس و ؛ردشغلوا عبط تری هینف و

 هدیقرش لوط ۳۳۳۷۲۸۲ هلبا اش ضف ۱۸
 نشللدو فیط)ل تاغ یسهرظنمو موم ۰ ردعقاو 3

 هلرلج رب لکشلا عبرم ضعبو روس رب کسا « بولوا "
 لزوک تیاغ هدلبح 2 هدنح راخ كروسو ردطاح 3

 ۰ ردتشم زاو هب هج رد 2

 ۸۰۰۰۰ یسلاها . ردراو یزهجغاو راکشوگ .

 .وصقو بسم یسدایز ندنثلژرب «بولوا بیرق هسوفن
 هنیرلبهذم ناتسنورپ و سقودو روا « كيلوتف یر

 < قرهلوا بکر م ندیدورب رادقم رو نایتسرخ مسقنم -
 ۔ امز بیلص لها . راردملکتم لا ییرع ناسل یسهلج

 رکید هلیفبرش عماج كویب رب لدیم نداسیلک شابای هدنن
 صوصحم ه هفلتخم بهاذمو یدحاسو عماوج د دعتم

 ابوروآ «یسیشراچ كلدبا كبو كوي «یرلاسیلک
 رب ۰ ردراو یرلقاقوس مظتنمو یسهینا لکم هدنزرط

 - رم ) ندنفرط یسایناپموق ریلکنا رب لوا هنس چاق

 نالوا هجئهج و یررش وص نایریتک ند ( باکلا
 یسهیاپموق زسنارف رب اربخاو «شمرات رو نددنفص

 ینسهبرح ترا یخد ناهل نانلوا اشنا ندنفرط
 رلشیا سوبینهواو هبارآ هقتشهد « یک ییدتیا عیسوت

 هبروس نوت ییوریب ید یبغلوا طبر هلا هسوش رپ
 قارع « قرهیوق هننکح یسهلکسا ىج رب كنسهعطق
 هبهلکسسا و ید ینیرلتراح دنهو مڪو هریزجو
 «هددسیا قاصص یلیخ نزا یماوه .ردشا بلج

 . ردا لیدعت ینترارح یراکزور لاش نایلوا كيسکا

 یتبوطر «بولوا مالمو لدنعكي یساوه هسیا نیشیق
 كلاع هعفراعم .ردمالغاص «رارب هلغلوا هدایز زا رب

 «بولوا نایاش هغفلوا دع یربش یحرب كنها
 كجهدیا تباقر یاعدا هلرصم هدد-ب یع تایدا هله

 یزنک | تكنشهیلع تانسوم

 سیسأت ندنفرط هیبهذم هفتم فاوط و بناجا

 . رد یعناسل لیصح ساسا هدنسهلج «هدهسیا شغل وا

 یرلک وی كا «بولوا غلاب هب ۵٩۰ یددسع كرابتکم وب
 تسیرازال تیوزج هلبتکم كن رارنویسیم اقمآ

 اقمآ . ردیتکم هیسورپ و یرلبتکم كننابهر
 یخد یراهناخدصر رب هاب رلبنکم بط رب كنب رن ویسیم
 «تح»۵ را ورام ‹ ٩ هیش رطب » 2 کی وتخ .ردراو

 روک ذ هلرلمسا راس و هاب راما « هیلیامما » كرلید وهي

 ند ران و .ردراو یرلبتکمقوح رب اهدصوصحم هئااو

 هلا هیدشر ییا: یرکسع یرب و یلم یرب ادعا
 هروک ذ*یسیکپاو_ یدادعا رپ نالوا هاشک اربخا ر

 رقت هوقوم لئاسر و هلع شب نوا نوا قرهلوا
 . ردهدقفل وا

 درلبا هکینف یکسا بول وا یکسا ك یربش توربپ

 ا دردنکتسا . یدیا ندنرابج کارم وی آ

 نالوب عوقو هدننب یرافلخ كلوب «هرکص ندکدک
 رلیلامور هدعبو ؛شفلوا بیرخت هدنسهرص تاپ راحم

 كوي رب هدنحما « قرونا وا ایحاو میمرت ندیکی ندنف رط

 كدالیم «هدهسیا شلدیا سپس یتکم قوقحروپشه و

 شاوا رادهنخر ندهلزاز هعفد ییا هدنریصع كابا

 رع ترضح یسهنس لع ۱۳ كنهبون تره .یداا
 ندنفرط نایفس یبا ن دیزب هدنرلتالخ نامز كقو راف

 یدهسا شەك هنیلا كرلمور هن هدعب «قرنلوا متف

 . یدیشف وا دادزرتسا ندنفرط نایفس ییا ن هبواعم

 ‹«قرەنلوا طیض ندنفرط بیلص لها هدنخ را ۳

 ؛شقل وا دادرتسا ندنفرط ییوبا نیدلاحالص هد ۳

 ندنفرط یرلتمسح نراخ میلس ناطاس زوا هد ٩۲۳ و

 ندنسانا زورد هدعب بولوا هینافع كلام همی

 ضع نیدلارغف ریما ندرلنوب كرهدا درفت باهش لآ

 اس یخدینیراهیلقو روس كرېش بونلو هدناراعا

 ییسالینسا ینه روس كناشات میها را یرصم .یدیشعا

 رکاسع هلیعدرای كنساغود ایرتسوآو هرناکنا بقاعتم

 هلايا ادیص ندنقووا هلکعا طبض یتورب هیافع

 تبالو .یدیشفل وا ذانما زکرم هتلابا و هدعبو «قاحلا

 قاس رب قم هننالو هروس هدنسارحا كنل وصا

 نالوا لکت هجربآ اربخا « بوثلوا ذاخشا یک

 . ردشل وا یزکم كتالو
 و كنلحاوس هروس .یتیالو ۱ 0

 هليسيلامش مسق نالوا تحل هنننالو بلح كل هروكذم

 ندنتس ونجح مسق نالوا ی ق لفتعت تدف

 لحاوس «بواوا ترابع ندنیظعا

 هده ونح تهح . ردت هالو تورهب یسادعام

 وب «بودا عسوت یغوط هفرط جا یدودح كتال و

 هطاحا ینغاخس سدق یغاعنس اقلب ندا لیکشت یعسش

 ۰ ریثازوا ردق هد و دح سه و هن زفر وک هبقع كرهدیا

 باح هن 6 «بلح الا یتبالو توربب هلهحو و



 و ی ب

 «دلماشلا ةيرب و هلیغاخس نانبللبح و یرلتبالو هیروسو
 ندنتبج برع بونج «هلیزفروک هبقعو هل زامح اپونج
 قآ ید اع ءا در رہے دودح ی هلیسا رک 24

 .رددودح و طاح ه)_غلثمص:؛م سدق (مسقو هل رک د

 د.یلاعش ضرع ۲۸ ند ۲٩۱ 4 یون هون ندلامش

 هساکانالوا هفرش ند ع «هدلاح یتیدل وا دنع ردق

 ندهئام رب راط نالوا ردق هرح لحاس ندنتص یلابج

 كنسهضوح طول رح هسا یسیبونج مسق .ردنرابع
 تیالو زکرم .رویدیا لیکشت ینسیب ونجو قرش مسق
 یغاتس نانبللبچ ندنتمج هرق یریش تورپپ نالوا
 یطابن را نالوا هلناقحشم بولوا یک طاح ءلیسیضارا
 ممقنم هبه حرا ییا تیالو هلع ءان و ؛ردزآ كب

 تا لب یرلف اعس اقلب و اکع « تو ره: بول وا

 هدام یرلفاڪس هيقزال ها سلب ارطو هدب وح

 هعد رش رم و نانبل لبح « هب رمص) لبح ییضارا . رویلاق

 ك رلغاط هر ص را نار آندلحاس یس هض وح ط وا رح 4ا

 لحاس رلغاط و «بول وا ثرابع ندن راکتا ن

 و .راردنا دن ییرل و ضعلو ینیراکنا ردق هر

 هرکد ؛بوقآ راز قوح رب لف زەر كرلفاط

 ر هلسیتمج ینازآ كن هفاسم هددس رویلیکود

 بصنم هد راوح هیق زال : قره الخات نادلاش یرلک وب

 سلبا رط «یکتاماریم «یرارهنسایاب و هلبج «ریبک رن نالوا

 رم «یرارم توربو سلیارط «ریک رب ی هدنفاهس
 بند «هیععاقلارم هویت «یرپ تور مهار

 و قیلف رب «ءاویز رهن «عطقاآر بم < ی رهم

 نالوا بتصام هر د .ردح ما نالوا ور_رغاعس

 یجد ره ند را دل رکید ماو هعر رش هقشد ندراہا و

aاقلب  هرکص ندقدربآ ندن الو هرو س ىغا“  

 ندلامش زین اونا و ییالو تور «بوربک هنغاڪس

 ۔اط ر ندلوص و عاصو نایرح هدهفاسم یلیخ هنونح

 . رول واصنم هط ول رڪ هرکصندک دشا ذخا رلیاچ مق

 بصنم هطوا رم بوقا ندنسقرش مسق ك:ءاڪس اقلب

 | «نعم ؛اق رز فرو كا هک «ردراو اهدربجاقرب رواوا

 رکید هلا یسوم یداوو یهارک 2 «بحوم یداو

 | ید دق رش لحاوس طول رحم , ردرلبداو وروخ مخاط 7

۱۳ 

 اس اکع كنبالو و ید یسهیرع لحاوس كناوک

 [.تعجارم هنن رادام «هبربط»و «طول رع»] .ردهدنغ

 یرلضع «هدهسا قلشاط یراطعب كرلغاط نانلوا رکذ

 راسو دوط «نوتی ز یرلکتاو هلرانامروا لزوک ید
 رایداو تبثه كم هدنرهرآ .بولوا روما هلراجافآ

 كب یراهجاب نوهل و لاقتروبو «ردراو ید رهوواو

 - روب «نوتیز هلا هعونتم تابوبح ینالوص . ردقوچ
 هلراهویم عاونا ریاسو یسیاق «سوم «نوهل «لاقت
 یتکلم «بولوا ترابعندهریاسونونوت «كبيا یلتیلک

 .ردراو ید ییاجارخا یلیخ «هارکص ندکدتبا هرادا

 .هقیرباف ریرح قوح رب هد راهبصقورېش راسو هدنوریپ
 هزوق لرکو كيلبا درک شاق درک «بونلو یرا

 رک رووا جارخا كپا ییخ ند الو هدنلاح

 هلاتسح یک كني رهلکسا درو یسیضاراو عفوم

  نامز «بولوا قوح ك سهراب تیبها كتبالو
 رایل هک نف نالوا شغلوب نکاس هدلحاس وب هدعدق

 قآ نوت «هدافتسالاب ندنسعیبط دادعتسا و كنبراتطو

 لئا# هترومو تورث لتیلکو ؛شلآ هلا ینتراح ریکد

 ؛ یدرلشهک هنکح یسیجشرب كن برم دف ما «بولوا
 روح هب لاوا 3 ا كع ی ین هی زا تیتها

 یرلتیمهامویلاو هیقزال«سلبارط ءاکع «توریب ادیص
 وب كب هلسیتفو یربره كني راهبصق نالوا ییزج كب

 یراهبارخو یسهقیتع راثآ .یدیا رېش رب روو
 هدهب رم ترا 4 رلیلهکینف یکسا .ردقوج كب یغد
 هدیرب كنابسا نالوا بجوم ینیرلیقر هدهج رد وا
 - اغآ ےسج یلشبریولا هنسهتسارک نتافس كنبرلغاط

 قحجنآ .بولوا یس وب روتسم هلرانامروا یواح یرلغ
 تیالو لاها .ردشفلوا فالتا یئوح درلنامروا و

 .هدایز ندنناثلث بولوا هدنرهدار یشک ۰

 «ینعرا «ینایرس «ینورام ؛یزرد يروصقو لسم یس

 كيلوتفو سقودوقروایرلن ایتسرخ .ردهراسو یدو
 ید ناتسن ورپ راد قمر «بوا وا مسقنم هن رلیهذم

 .راردیلکتم هلا بع ناسل یسالج كنيلاها .ردراو

 .ردب م یسبهذم و دا ناسا ید كران ایتسرخو

 . اس اکع ۲۰۰۰ مرنغاعس اقلب ادعام ندرلنو

 ا ,ردق ۸۰۰ هد واس سلیارطو 4۰۰۰ هدنغ

 ریز هحورب ییالو توربب . ردراو لاها نابرع نیشن

 ۳ : رریقنم هی دیج ات هو او ۹ «قاحس ۵ ۱ هب ربط یک یم.دل وا و رخ اس اقلب كنتالو : تو رب



 قاج وب

 سوهدق

 یباوخ

 هب ربط

 سابات
 نيعاج اقا

 تب جا
 لات

 « و ویسم ۱۶۲ «فیرش عماج ۵ هدنالو لخاد

 ۲ 6و هناخ هتبخ ۳ «بتکم ۲۱ .هسردم ۸

 . ردد وح وه اسالک

 كسالو نالوا یبانمه ا 4
 ۰ فو

 قرط ره «بو وا یعاعس کیم 2

 لبج هاب ریش توریپ نالوا طاح هلیفافرصتم نانبل لبح
 روص «ادیص نالوا هدنسهیونج تهج كنانبل
 اول ادعام ندربش .رد رابع ندنرلاضق نویعجمو

 ماش كشالو روس اه دو تا 8

 هلریکد قآ یخد اع «هلیغامنس اکع (بونج لغایت
 ندنزکم كنهکینف یکسا قاعس و .رددودمو طاح

 دروکذم موق «بولوا ترابع ندع روت كاو
 توربو روص ادیص نالوا ندنتندم زکارم كوب كا

 هنن رارکت «ندنکیدلر و هم زال تالیضفت هددش | هاو

 بولوا هدن نذار :٩۵۰۰۰۰ ییا
 «یورام «یزرد یروصقو سم یرادقم بیرق هن اهل

 نورد .ردنرابع ندهرباسو یدوب یتمرا یایرس

 هسردم ۱ دیس ۷۳ ,فیرش عماج ۱6۸ هداول
 .رددوحوم اسیلک ٩۱و هناخهتسخ ۳ «بنکم ۲

۱:۳۵ 

 | هدنقح ینایسقن هلال وصحم و یضارا .رد واح ینیرارهش

 ر ی ب

 یک ەد راوح هل رهش تورب سفن یساضق تو رب حب

 . رد رابع نذ رادیفرص

 كنب رام رخ «بول وا هیحاترب هد ۱ ۱

 E دورید

 . رد روک ذم هد« نادلبلا محکم » یکیدلنند

۵ 1 7 1 

 هعلق روش نیتم یکیا هلعسا وب 0
 (روغ) و هن هلا تاره یر هک شما راو

 و ےہ ےب كح وڪ 45 مم>>

 ندهروغ كولم بول وا عقاو هدنس هن روا یلابح

 ؛شغلوا ناخما كالارادو ءانب ندنفرط ماس ین

 هدشامز كنیوار «بولوا هدشرق دنوامن یرکیدو
 .یدیا شع وط زوب هبارخ

 هرنلکنا (ظ۲۲02) نورباب دوسخاپ
 «بول وا ندشنو رم رهام

 :ردشتا تافو هد ۱۷۸و «شغوط هد ۵

 هدشتفافر ك (نوسنا) لاربمآ هد رات ۷۲

 هدنن رف (ه ولیش) .بودا تحایسرپ هنن رلفرط (نالجام)

 هدنن راسا كرالویناپسا تدمرو ؛شلوا هدزاضق یسیک

 یکی رب كدهنخ را ۱۷۹ ند ۱۷۹۶ .ردشفلوپ

 ییونج رح یهدنع ك (نالحام) ءبنودیا تحایس

 هلج زا .ردشقا فشک رهربزج قوسچ ربو «رود
 فورعم هلیعسا (یرلهطآ نوربب) ندنرهطآ (وارغلوم)

 ۱۱۸ بولوا ندننایف_شک ل كنو یرلنالوا
 لرد هقاو هدیقرث لوط ۱۷۵" هباونح ضع

 هدنترعم یتسیهنکیا ی اکا یتسهمانتحایس كليا

 ۱ نورس

 . ردشعا رش یرب كرلطباض نانل وب

 1,0۲0) نورا دو خا س درول ) «

 ها زعس ا ا yf) ۱ نژدزس

 ۱۷۸۸ .ردن وروت كنهحرنلا فنآ بولوا ندنس

 دهاکاو تهافس ینکلعک «بوغوط هد (هروود) هد

 ؛شمرغ هلا

 هذخاوم ادد س یراو «بودا طرحی هم وطنم رب

 هلی اونع «یرلنعاس سفس» هدنشاب ۲۰ و

 هل رارعاش ریلکنا » «قرهلوا باوح ندنغیدنل وا

 هک یدشم زا هب وده ر هل ا ونع «یراذخآوم ارح وقسا

  هحمعر .رد-شع وق هنادیم یتسهنارعاش ردق رثا وب

 مک فلغلاق ثاربم ییاو:ع قاد رول ةن یو ندنس

 نیکترو هدعو ؛شلوا لخاد هنسهراق رادرول نکیا

 ر ه هیناقع كلام راسو نانو « قلد وارا «اپناپسا

 روصم ینئاربثأت كنحایس وب هدنند وم «بودا تحایس

 , زای هموظنم رب هلسیاونع «یتحایس كدلوراه دلیح



 ر ی ب

 هنشاب یرتفد ت رلرعاش ریلکنا هنبحاص هک ءردشم
 هل راعشا هد ۱۸۱6 .ردشردنارف ینقح كمك

 «شقیا لهأت هلا ( قنابلیم ) سبم نالوا هلو_طفم
 هرکص هئس رز  .هدهسیا شلوا ید یربق رب ندوو

 هدول «بول وب عوقو اتفاق هل شورا نیحوز

 هایت كموع ندنشدلوا هدنسدنک قلزسقح

 ندیکیو ؛شلوا روب هکر E ۲ نون ها

 - وطو كیدنو هر وسا «هقیملب قردهبالشاب هتحایس

 یئدش هدهباقتس وطو شة تماقا تدم ررب هدهناقس

 یداحا كنالاتا .یدیشا وا التبم ههقالعو قشع ر

 قفوم هدهسیا شعسیا كع یعاسم فرص هن روفوا

 نایصع رلینانوب هدهرصواو ؛شمک هنانوب «بویمهلوا
 هفیظو کعا تنواعم هرلذوب یسدنک «ندن راک دشا

 فرص هدروفواو خد یتکلمو لام كرهدا د

 وسیم) هدنح را ۱۸۲6 هددیرام یاناو ؛شعا

 رکذ هدي راقو .ردشعا ثافو نددعبص هد (ین ول

 یرهعحاف ضعو یراهموظنم قوح رب هقشب ندرلنانلوا

 لتوقف ك یسهبارعاش ثاربوصتو تالایخ .ردراو

 اضعب و «ردقوب یتراپم كب هدیطنت یبلع ینیم «هدهسا

 ناسل هرادا هنسهحردا ما رنلا ینلزسقح و تیانح

 لزوک كېو یلیو نوزوا .ردودعم ندنباعم یا
 .یدیشعوط لاوط .هددسیدنآ لە رخ

 (دتیودرود) كنهسنا رف (ظ1۲02) | °

 هزنموایک ۰ ۵ (قارزرب)و هدنتلایا ۱ در

 یسلاها ۱۱۵۰۰ بواوا هبصقر هدنسقرٌث بونح

 یزک م كةلەقود هدع,و كن و راب

 راسا تی" ی رل صعب ندن رلهقود و نو ران بول وا

 . رد رلشع |

 | دابا نوریب

 رب هلیئفو ؛ردراو

 قاعس رمزا كنتالو ندب آ

 ٤ كرمزا و هدنس اضق و

 صف مت یک اھ دنیا امشب ییا دقت و
 هدننکح هربسم هلیبسح یسهیعقوم تفاطل بول وا
 نورد بس. ردط وب م هلی طح لوب ریمد رب هرم زا لغت وا

 یسیضارا «بولوا بکرم ندهبرق ۱۸ یسهیحان دایآ

 هنسهدام € ی ورم ناح رلاوا «|

 [.هلب روی تعجارم ۱ لور
 ۔هرآ سلبا هلا فیرش سدق هدنیطساف ۱ ۹

 یی دم «بولوا هبصذ كح وکر ب هدد

 لیامساینب «هدهسیاراو یسیلاها ۱۰۰۰ قجمآ هدلاح

J بل 

 زر ی ب ۱:۳۹

 شفلوب هبصق رب كجو هلیعسا (تورپپ) هدنامز
 تیمها لیخ ید هدننامز بیلص لها < یک ینیدل وا

 هد سد ول و «شلوا نادیم هاب رام ی قوحر «بوناز 0

 دبص جاق رب رکید لسا و س .ردشل وا لو را

 (هربب) شه لصا ید كکح هرب «بوسشو اهد

 هن_سودام « ڭ>ەرەب «| د( تا رفلاةرمب ) دوخایو

 [۰هلبر وی تعحارم

 بوح ار E E ربل | « | ۱ هرس

 £. هل روپ

 ۱ اف
 هزمولیک ۸۰ كن هژر وا «بولوا هبصق رب ی 5

 لامش هژبم وا يڪ ۱۳۵ .كبلح و هدنتش ونح برغ

 یه هدن زاسد لح اتش كنارف «قرهلوا هدنسرق رسا

 ( ثا رفل اةرببایو ۰ رثب دوخا )

 مرزو اس هف روا كشالو بلح

 عماج ۱۷ «یسلاها ۱۰ sere .ردعقاو هل دف شب

 هاب ایک اکس ماما هدننورد هعلقو یسهعلقرب یسا «یناکد

 یرابرت ك رهاشم ضعب راسو كن وابح نیدلادویس رس

 . رد( ربب) ی۶ دق ما «بواوا هبصقر یشا ؛ردراو

 «بولوا یواح یهرق ۱۲٩ یساضق كحربپ بس

 نابرعو دارکا یرلفرط ثکا « هدهسیا عساو یخ

 یهاکنالوح كن ریاشع

 تنم دعفد) وا یسیضارا . ردهدن اهدار و

 هدنسا رو دو هداضق نکم و . رد رادلوصحم و

 لاعا تاودا ضعب هلا نایئصس یرهرفو زب ندکیلیا

 یس هوك "یلاها «بوا وا

 نالوا (سیل واربه) ی دف مشا هداصف نورد .رون) وا

 قوح ر هدو ةارطا «بونلوب یرلهارح (س وابارح)

 (سیقلب) .ردراو هدهابافرب ل وزه هدنراوج و هقيثع ران آ

 (تب ز) هد رق «بونلو ید هارخ رب رکید هلیسا

 يهاربا یلرصم هدنخګ رات ۰ هک ردعقاو یسه رق

 هب را نالوا عقاو هدنسهرآ هبافع رک اسع هلا اشا

 . رد رورشم هلا

 | اچازب

 .WO «بوا وا هبصق رب ه دنس رس لامش هزم و ایک

 وناپيګر) كنايلاتا (ظ۱۵۵661۵)
 ۳۹ كنترل ویا و هدنت)اا (هرو ریل وا

 . رد راو یسیلاها

 a از 1221766 ) هسنارب دوج ای, ام
 مسا فالوب انا ۵ اس

 نکیا یه هلا مس و رهش و «بولوا یمدق

 هبصق رب كحوک ترابع ندنفارطا هل ورب يارس



 ر ی ب

 هلا (ییوک یضاق) اي ودکلاخ هدنسيشراق «قرهلوأ

 هبصق وب .یدروینل و یر هبصق (رادکسا) سیلوپ وسی رخ
 (هرافم) كنانوب لوا هنس ۰۵۸ نددالیم هروک هتیاور

 «بونلوا سیسأت ندنفرطیرب هدنسا(ساریب) ندن ربش

 «شفلوا طبض ندنفرط (رایدنفسا) ندن رارادکح نارا

 ییخو شم هنسهرص یناکلقس درایلایوب هدعبو
 هيف ع زانم هدنسهرآ رلیلننآ هلرلیل هتراپسا تقو

 لقتسم هدنح رات ۳۰۸ دالبلالبق یرکص ندقالاق
 .یدیشمریک هنسهص هبرح هریغص لود «بولاق
 یددسیدیشعا هرصام ینو بیلف یرد ارد كا

 هدن ادب راس داد رم و .یدیشمامهلوا قفوم

 ر هدنتح یسهباج كرلنوب لکعا عدرا هرللامور

 یحر تیام هدهسیا شا هظفاع یلالقت-ا تقو

 دب كلود امور نار سی و
 دل( رهن سوینعسب) هد نګ را ۳ بوک هنطبض

 هرصاحم ند فرط (روس متپس) «هلکقا ما زفلا ینف رط

 اغو طی «هرکص نده صاع كل هنس جوا «قردنل وا

 هني رزوایساقملا كن (الاقاراق) هدعب .یدیشفلوا بیر و

 .یدیشمامهلو نرود یکسا «هدهسیا شغل وا مھر

 یروطارییا امور هدنسیدالیم مرا ۳۳۰ تیابهن
 عیسوت بودیا ذاحا تبا ییهبصق و نیطنطسق

 ینعی (سیلوپونیطنطسق) هلتسن دنعسا یدنک و یک و

 «لوپناتسا» و« هینیطنطس8» ] « ردشلن | هیمسن هینیطنطسق
 |.هلترویب تعجارم هنب راهدام

Empire) لود anil دوخا | ۰ ۷ » 

 ۳۹ : 1 هر ۱ نوت ازم
 نالوا لصاح هدنماسشا هیکیا هدنسیدرلیم جرا

 قرش » کوب ؛بوسلوا مسا نلیربو هنبرب كنیتلود
 مو رەينيطنطسق» و E P1۲6£( 0116۳1) «ینل روطاربعا .

 «هلغلوا یربش هینیطنطسق یزکیم .رارید ید «یتلودډ

 هلعسا وب دبسن *(نویتناریب) نالوا یمیدق مسا كرهشوب

 ند ګرا ۲۹۵ ددالیم تلودو .یدیشغل وا دیس

 «بودا ماود هنس ۸ كد نخ را ۳

 ۳۹ یرود یجرب : ردعقنم هرود د یت آ هجورپ
 لا ك زود و «بوروس كدهنح را ٩٩0۰ ند زا
 هدرود وب . ردیتم وکح نام ز كسون اینتسو یامز قالرا

 راچود هاب رخت یلیخ ندنف رط را(نوه) یلود نوین ارب

 ب «هرکص ندکدنا بئاغ ید یناتسنمرا بول وا

 هیقرفاو ایلاتیا «هدافتسالب ندنضارقنا كنغلروطاربعا

 ر ی ب ۱:۳۷

 .یدیشخا طبض ینسفرب كنااپساو یناتسربر هلبا
 دهن رات ۷۱۷ ندنخ رات ٥٩٩ یرود یجنکیا س

 فلغتوط زوب هطاطحاو لاوز هدرودوب «بوروس
 «یک کیدک هنطبض دب كرادرابمول ییاثلث كنایلاتیا

 هلا برصو تاورخ ید یتمج بونج كنه وط
 هلا یصمو هیروسو «شفل وا الیتسا ندنفرط راراغلب

 ف ندنفرط نیلسم ةارع ید سیربقو هیقیرفا
 ۸۱۷ ندنم را ۷۱۷ رود یعجوا سس .یدیشفلوا

 یرارادنکح كليا كرود و .بوروس كدهنخحم را
 نديون .قردشایوا هلکعا عنه یانضا تدابع

 سیر ییا «بولیریآ ندنتلود قرش رایلاءور ییالوط
 ۔ونج مسق كنابلاتا «یکیراقدناط ینامسجو یناحور

 (یتمج هنطآ ینعی) ایکیلیک هلیا دیرکو ایلچس هلیسی
 نالوا یشراق هراراغلبو شم هنطبض د كمالسا لها

 كرودوب .یدیشلوا بحوم یتفعض كلود راهبراخم

 دن لو یاس یرش سو

 برفت وب (سویرال ورک لا م) هدعب .بوبالشاب هفمریآ
 ۱۰۹۱ ند ۸۱۷ یروذ ید . ردشعا لاکا

 شا لیکشت كراراغلپ هجلشاب «بوروس كدهنخ رات

 هدرودوب .ردولع هلیلئاوغ یتلود امن ودکام یرلف دل وا

 لاا یتتلود قرش هلاعفد رلکنحش و راسور «راراغلب
 طبضکلام ك رلیلب رص هلراراغلب قلهرارب هدهسراشعا

 "قوم یرلتمج هنط آو بلحو ایلچس هبا سیرقو
 ند ۱۰۵۲ یرود یجشب  .یدیشفلوا دادزبسا
 رلیق وهلس هدرود و «بوروس كد ەن رات ۱۱۹۹

 را راغلب نیک یرلک دبتنا طض یتناثلت كربهص یایس ۲

 تنکم بسک «بودیا لالقتسا دا درنسا یخد.رلیلبرص و
 هرارام هلرادنامروب ندا طبض ییایلجسو ؛رلشعا
 ؛بولوا بجوم یتفعض كرلمور راهب رام نالوا یشراق
 نود ندس دق هدب رفس تیلص لها یحدرد تدا

 لیکشت یتلود نیئال رب «هطبض ییهینیطنطسق نویبیلص

 ندنسهعماقم كن راروطاربعا قرش «یکیراک ذتیا
 یک ذیرکو «شعا لکشت .یاموکخ لیا دت کیا نوا

 «قلدؤار او ؛شمکچ هنلا كنتبروهج كیدنو رارپ ضعب
 .یدیشعا روهظ تلود كجوک ح وا هدن وزب رطو قېزا

 نیطنطسق یروطاربعا قیزا یرود ےک ا ج

 هلیسعا دادرسا یویناتسا هد ۱۲۱۱ كغولویلا

 یرلقدلاخ لقتسم هییرصو ناتسراغلب قح ۲ ‹«بوبالشاب
 ناره ید هدراهطآ و هدنسهرب زح هبس ناقلا یک



 ر ی ب

 ؛شلاق راتموکح قوحرب رول وا هرادا هدنر وص لقت سم

 تكنب رب روهج هونجو كيیدنویرارب قوح رب كاحاوسو
 قلالقتسا د یتلود مور نوزبرط «بوسع هنیلا

 لکشت هیامع

 اف لات کلام

 تلود هدرود وب .یدیشعا هظفاحم

 ورح کمدایسآ تود قرش «بوادبا
 «هلزواح ید هبا ورو آ یرکص ندکد دعا طبض

 مورو ؛شعربو ماتخ هن رلتلود هي رص و ناتسراغاد

 نیطالس «بوقارب روصحم هنیرهش هینیطنطسق ینتلود

 مریدلیو «شلآ هب هیزج تحت ینیراروطارها مور هینامع
 خف ییهینیطنطسق كل نیرلتمض> ناخ دیزپاب ناطلس

 «شلوا لئاح هروع هعفو «

 «هددسا شل هزا ییرادیما تن راروطاربعا مورو

 هد ۱ 5۳ یراتمضح ینا ناخ دمخ سه تیام

 .ردشم رو ماتخ هتل ود وب هلکعا چ ی هر ظطنطسق

 هکیا تكنغلروطاربعا امور ینعی هدنلکشت یادشا

 هلیس هری زج هب ناقلاب یغلروطاربعا نوتدناریب هدنماسقنا

 ترابع نددقریو رصم «هبروس «ناتسنم را یلوطات

 هب هدنضارقنا كنغلروطاربعا ب هدب .یدیا

 كلام نوتن هللا املاتیا بودا عسوت یلیخ یرضوط
 هددهسا شا طبص ید یر كناتاپماو هیر رب

 هبرب رپ كلاعو رصم «هروس هرکص ندمالسا ر وهظ

 ۰ ردط  قوحرب «یکسیربقو دیر «ایلعس هلا

 یتسیلاعش مسق كکنایلاتیا لبا ایناپسا ءیکی یدکی هل
 ؛شقیا باغ هوا اد
 ک یرلقدل وا شعا توق بسک راراغلبو رلیلبرص
 روهظ رایناثع هدعبو رایو كس ادتبا حد هدیلوطا |

 هدنسه رب زح ةه س ناقلاو

 هنی رهش هینیطنطسق هروکذم تلود هلهحوو «بودا

 بئاف شیراق شی راف ییکلاع ردق هبدجملاق یصعم

 .یدیشعا

 هل را را دکح نروس تموکح هدنتلود نوینارهب

 : ردرپز هجورپ یرلسولج را

 YY ید q0 سوددافرآ

 ا a OR سویسودوئت یجنکیا

 دل ړس EY 9. (زکلای) ایرخلوپ
 (یس# سوپ ۶ وی) t0 نایک رام هلی ایرخلوپ

 1 ۳9 یک tor (زکلای) نایکرام
 ٥۲۷  سوناینیتسو یجنرب

 9۵ نیتسوی یبنکیا (یسهلالس یکارب)
 ۷۸ ربیت یعنکیا | ەپ نیا ی
 0۸۲ سویکیروام | پ٤ نويل یعنکیا
 1۲ ساقوف | ۵۰ نونز

۱2۳۸ 

 ۲ 00 نوفا ره )
 2 او سویلقاره یجنرب

 ۱۶۱ نیطنطسق سویلقا ره
 ۱۱ نیطنطسقسا ویلقاره

 ۹:۱ ۰. نیطنطسق یجکنا
 1A4“ نیطنطسق یینچ وا

 A0٥“ سولاي يتس وب یعنکیا

 13۰ سنویل
 1۹۸4 رایسبآ رب یعنچوا

 سوناینیتسوی یجتکیا

 ۷۰۰ (اینا)
 ۷۱ نادواب قیییلف
 ۷۳ ساتسانآ یعنکیا
 ۷۹۹ سود وئت یعنچ وا

 یمهلالس نایروسپا)

 ( رال اه و

 ۷۱۷ نایروسیانویل یعنچ وا
 نبطنطسق یعندرد

 ۷: منورپوق

 ۷۷۰ رازاخ نويل یجندرد
 نیطنطسق یعنشب

 ۸۰ تنجو رېفروپ

 ۷۹۷ (هچروطاربعا) هنريا
 تر روفکی یجنرب
 ۸۱ یا رواتسا

 ۸۱۱ تالاپوروقلایجنرب
 ۸۱۳  (یتمرا)نویل یعنشب

 ۸۲۰ . .غب لاغیم یبنکیا
 A۹ لیفو#ت

 ۸5 ۲(شوخ رس ) لاهیعنچ و |

 AY لیساب یجتدب

 هلیا نیطنطسق یعلآ

 ۸۸ لبیساب یردپ

 A۸٨ یفوسایف ن ویل یعندرد

 ۹1۱ ردناسک 1

 یجنرب هليا تنجوریف

 چواو نپاقل نامور
 «فوتسیرق ىلغوا
 یعئزکتسو .نافتسا

 ٩۱۹ "6 رتشم نیطنطسق

 ٩40  نزکلای نیظنط-قیجندی

 ۹0۹ نامور یچنکیا

 هلا لیساب یعنکیا

 نیظنطسق یجنزوقط

 ۹ "اکرتشم
 یه کیا هلیا لیسای یی کیا

 ۳ اکرتشم روفکی

 ز ی ب
 هلا لییساب یعنکیا

 ٩49٩ "اکرتشم سکسیعیزنای
 ٩۷ هربا یرهب كران وب
 نیطنظق یمن زوقط

 ۱۰۲۰ زکلای
 ۱۰۲۸ دیکر آ نامور یعنچوا
 لا یعدرد

 ۱.۳:  (یلاین وغالفاب)
 ٩۰۶۱ (تافلاق) لاتیم یینشب
 نیطنطسق یجنث وا هلی ا هل وز
 ۱۰۲ ۰ اکرتشم قامو وم
 ۹.۶ ۱ هرودوئت

 ۱۰۵۹ نوینارتسا لانمیچنتلآ

 (رلساقود و رلسوننموق)
 ۱۵۵۷ سوننموققاسیا ین رب

 نیطنطس یعنرب نوا
 ۱۰۰۹ ساقود
 یعند هلی ا ایسقودوا

 قانیپاراپ لام
 اناث هلبا قی وردنآو

 نیطنطسقیج رب نوا

 O د اکرتشم
 هلا نامور ییجندرد

 ۱۰۰۸  اکرتشم ایسقودوا

 ٩۱۰۷۱ زک-لای لانیم یعند
 روقکیت یجنچ وا

 ۱۰۷۸ تایئوت وب

 1۰۸1 سیکل ۲ یجترپ

 یجنرب) نای یجتکیا

 ۱۱۱۸ (سوننموق ناي
 ۱۱:۳ لثئوناس یجنرب
 ۹1۸۰ سیسک۔ا 1 یعنکیا

 قين وودنآ ىج رب

 ۱۹۸۳ سوننموق

 (رتسولکنا)

 ٩۱۸۰ قاسيا یجنکیا
 ۱۱۹۰ سیکلآ یجنچ وا

 (ابنا)قاسی ایعتکیا
 سیکل آ یجندردلیغوا

 ۱۳.۳ اکرتشم هلدا
 سیسکلآ یعنشب

 ۱۳۰ هلفوزوم

 یرلروطا ریعا نیتال
 ٩۱۲۱ ۱۱۳۲۰ نع

 نیتال» نوچ رامسا]
 هتسهدام « قل ود

 [ ,هلیر ویب

 (رلن زوقاتناق هلرلغ ول وٌلاب)
 و غول ول اب لانه یعنزکس

 ٩۲۹۱ (قت وردنا لایه ین رب
 ۱۲۸۲ زکلایقین ور دنآ یجنکیا

 تعجا رم



 هليا نز وقاتناق وینام هیاقینوردنآ ین
 ۱۳۰ اکرتشم ناب یعنشب | ۱۲۵۰ اکرتشملاشمیجزوقط _
 ۱۳ ۰ زکلای ناي یبنشب قینوردنآ یجنیکیا -

 لام ییا ۱۳۲۳
 : قی وردا یججوا

 0 غولویلا ۸ (ےنکز غولویلاپ "
 ۱۳۹۹ غولویلاپ نای یجندی ۴۱ غولویلاپ نای یعنشپ "

 ۱:۲۵ غولویلاپ ناییجنرکس نزوقاتناق نای یجنتلا
 نیطذط 8 یعنکی | نوا غول ويلاپ ناي یحتشیو
 ۰ ۱۳:۷ اکرتشم
 ۲۶:۸ غول ویلاپ سیزوفارد ۱ ویتام هليا ناي یعلآ

 ۱:۳ ىلا ۱ رعتشد و نزوقاتناق "

 ۱۳9۵ اکرتشم ناي

 كتلود وب «هرزوا یغیدلش الک ۲ ید ندلودح و

 یتیرب رب راهلالس فاتح توک ندهلالس رب یرارادکح

 . یت رلمدآ ندجراخ ورثکا «هقشب ندکدتیا بقاعت "

 .رلشغ اهرادا یتلود رشم یشک جاق رب ًاضعب و ءطبض
 تنایخو مو لتقو داسفو a ردقوا هدن رب نود و

 رب ینمرات كتلود و هک .ردشلو عوقو لاعفا

 دیاقع ایرثکا راروطاریعا .ردهدننک لودج تایانج

 یشراق هرلنعشد «بوشاضوا هیرلعازب هیبهذم روماو "
 . رد رلشفل و زحاع ند هعفادم ۱

 reine هم | ی هطآ یاس

 یسیبرع لحاس كناقیرف آ
 یو ر)و هدنسهرآ (هنوتلاربس) هللا اییماغ «هدنسیشراق

 ۱۰۳۱۲" «بولوا ریازج متاطرب هدنبرقیصنم (هدنارغ
 یشلوط ۱۹۳۰ هلا ۱۰ ۰۰ و هدیلاش ضرع

 نافس «هلغلوا قلایف یرالحاس .راردءقاو هدنسهرآ
 «بولوا می ءریکتروپ رتو + زرد

 .ددراشفلوب هدننکح ینزحمرب كنتراجت ارسا تقو یخ "
 هلا نیطسلف هل واتر ید | یاس ۱

 هبصق كج وک رب هدنسهر | نلاروح ل ۷ ۱

 مدق . ردقعل هنساضق نینج كنغاعتس اقلب «بولوا

 هلیمسا (ناسی) هدنامز لیارسا یب .بولوا هبصقر
 (سیلو وتبکسا) ندنفرط رامور هدعب .یدا قورعم

 هعقدلوا ید هدمالسا رود لئاوا .یدیشغلوا هیس

 قوح رب ندالع ریهاشم «بولوا رویشو رو
 رومش ید یارش .ردشفلو یسأآر طقسم كاود
 رم ضعب هلمساو ید هد هماغو هدزا بس .یدیا

 .شاراو

| 
 | متن

 :روپدیارکذ یوج
)Bistr1(اس) هداب اولسنار  

 یانمه نالوا عبا هنر (سوم

۱4۳4 

۱ 
۱ 

 س ی ب
 بول وا هبصق ر یزڪ ر اتو هدیرانک كیاچرب

 LAT عقاو هدنسسفرش لامش ۵ (ع ر وبسلراق)

 . ردعفاج یییاها

 | هچرتسب
 هدننېج غ بونح كنهنیووق وب «بولوا یاچرب
 یغوط هبقرش بونح «هللاعبن ندن رلغاط (تاد راق)

 نالوا ییانهو ندیایرح كلهزتمولیک ۱۸۰ «قرەقآ

 هنر توس روکذم مرکص ندکدع ندنحما كنهبصق

 ید هدنس هطح ايلا كنايربسو ۲ جب راک ود

)Bistr1⁄2(نادغب كنايامور  

E UESعب هر ترش )  

 هونج قرش «هلاعب ندنابراق «بولوا رېنرب هلعما وب
 (رتسدن د) هرکص ندای رح كلەزەم ودیک ۷۰ ی وط

 .رولیکود هنغام ربا

USناره هدنارا (ناوتسپم ی رعهو)  

OTT OT A EER 
 عاط رب برص و كد تاغ EE كلوا ترد

 ندنرات ۲ مدق نارباو هلراهراغم ینیدلوا یواح «بولوا

 هلا هع ا ناتو رار وصت و رالکیه نالوا

 هب رق رب یی هلمسا وب هن هدنکنا دل رلغاط . رد روهشم

 هدغاط ول یرلففحم او رو آ ضعي :شعا راو جد

 . رد رلشم راقیح دقیع ناب آ اط هلیسارحا تا رفح

 .هطخ یکارت یکسا (ظ01658[18) | ۰ بم
 نوسس

 بودر بول وا ندنما وقا تا

 نکاس هدنفارطا كنلوک (یرو) و هدنونج كنغاط

 (یس وتسی) اع دق هدهلوک روکذم هلتس اتم و . یدیا

 . یدراربد

 ARE ( ۲۳ N تالاا كنابتاپسا (ه 6 1
 الام

 «هوالآ 0 آوقز ۳۵ ناب E هل نفر وک هی وق اغ

 حاسم .ردد ودحم و طاح هبرلتلاوا سوغ رو ید اب
 یسلاما و هرم ولیک علص ۱۳۱۰۵ یسهیعطس

 هنموق قسا یرنکا بولوا یک ۰

 .رواو یرلغاط . ردب رپهش (وابلی) یزکرم . ردب وسم

 «هدهسیا قوسح ید یرلیاچ «بولوا قوج یرلنام
 هد هسا بیطر یساوه .ردق و ی ره كوي ر چ

a بولوا ندنس هیلاعش» 

 «هدهنسا یداع ییارشو زآ یتا و بح .ردمالفاص

 عیانص .ردقوج یبهناتسک صوصخا یلعو یره ويم

 هب هیمالسا تموکح تلایا و .ردیرلیا یخ یتراحو

 هلاتشق و ؛شعا هظفاحم ینلالفتسا «بویلوا مار

 قاحاا هغللارق روکذم ,هرکص ندنلکشت كنغللارق



 ض ی ب

 تازایتما قاط رب هلیمسا (سوروف) «هدهسیدا شا
 وغل هدرضاح نرق قح ا تازایتماو بودا هظفاحم

 . ردشلجهنل وا

IGی شاش 0  
 «بواوا هیصق رب _هدنس و

 . رد روک ذم هد( نادلبلاعحم » ینیدلوا كارا

 ریهاشم كنهسنارف (ه ۲ 0 1

 -ولویسیفو مشت «بولوا ندنسابطا ]
 ترهش هللا هرتتعم بک یتیدلوا شمزاب هدنراتف ایج

 و ۰ شعوط هدترف عروب هد ۱۷۷۱ .ردشلو

 .اضق ءهدلاح ینیدلوا هدنشاب ۳۱ هد ۲
 . ردشعا تافو لک ود ندان وب د ره هناخ هتسخ

 ی
 [ .هب ر 2

 ی راپ كنا اتا ( 15008112 ) ۱ العر

 هزن_مولیک ۲۲ كند راو هدنتلایا ] «

 اه ۱ ۵ 6 تفاوا ریش اپ فوت
 .رد راو

Sil SA: ( 3100692801 ) 

 ( هرەوق ) یا شاه ۱

 بونح هزبمولیک ۱۹۰ كرواصبو هدنرزوا یره

 .هلقتسم تموکح رب هلیتفو بولوا رېش رب هدنسیقرش
 هدنایراحم نالو عوقو «نکیا شفلوب یزکرم كن
 یسهلسح رب زکلای هدلاح ییدمش «بوسلوا بیرت
 .ردف ورعم هلیسا (یدنوک اه ۱) هک ردشلاق

 شالا كن اينالا (Bischewiller) ۱ 1 وشس

 ۲۳ تعر و سارساو ی دخ له

 هدنرزوا یربن ( ردوم ) «قرهلوا هدنلاش هرتمولیک
 «تناغو یسلاها ۰ بولوا هبصق رب عفاو

 .ردراو یرلهشرباف كيلبا لوبو هخوح

 «بولوایداورب قوح یسیلاها هدنع | شیب
 نده رق ۱ ء و قتل هنساض رهش ینب ۰

 . روبدیا لیکشت هیحاترب گرم

 ند زاریش و هدنراوج رتطصا هدس راف ۱ ا
 .یدیا رېش رب هدهفاسم قاخسرف ۷ 71

 هی «بولوا یورم یمیدلوا (دیپسرد)یسیلصا مسا
 تن-هعلق هدیمسا و ؛ردشش وا هجرت هلیسا ءاضب

 یم هدیسراف .ردینبم هنکیدنروک ضاب ندقازوا

 ر تطسا نیسم :ارع .ردیوم ید ینیدلوا (تاسن)

 لئاوا ,یدرلشعا داخلا هاکودرا یریش وب هدنفغق

۱۹4۰ ۰ 
 ربهاشم «بولوا ترب روم و كوي هدعالسا رود
 "یضاق رومش هلج نآزاو كناون قوج رب ندالع
 .ردیارخ مولا .ردشق وب یار طقسم كنن واضب

 هدبرغمو یصمو قایعو هدرعلاةریزج هلعما وب س
 .یدیا راو رلعضوم قوچ رب خد

 نب هّلادبع نیدلا سصان ۶ | یواضی
 ربهاشم (یواضیبلا یضاقلا رع

 «شوطهدن ریش ءاضب نایبلافنآ ءبولوا ندالع

 « بولوا :اضقلا یضاق هدزاریش تدم لوطو

 تاو هدزیربت هدنخرات 1٩۱ هدنارو رو ۰
 یحاص یلوطدب هدمولع راسو ربسفتو هقف .ردشقا
 تاشلوم قوح رب بولوا تاذ ر قنمو عروشو

 - رب سش) یراآ رپشا . رد راو یسهروهشمو هل وبقم

 رارساو لی لا را وا »نال وا فو رعم هلکش د «یواضب

 ید ی« فاشک» .ردیشرش ریش یناونع «لیوأتلا

 » جاملا»و «علاوطل » اک ع . ردشم اراثصتحا

 هدمقف ««بخلاح رش»و « یوصقلا ةياغلا» هدتغل

 «دیفاکلاح رش» هدوح .«هیبنتلاح رش» و «حاضبالا»

 هقطنمو ییافلوم یلئاونع « قالخالابیذم » هدفوصت

 لدهنګ را 1۷ ٤ ندنقلخ .ردراو ییاتک رب ید راد

 «ع راوتلاماظن» هرابعلا یسرانثحاب ندناعوقو نالوا

 - زویلوا دانسا هیهج رب بحاص یخد بانک لناونع

 رب رکید هدنسا (یواضیب دیعس وبا) كنو دیس

 تیاور و «بولوا یوم ید ینیدلوا یربا كملاع

 [.ٽعجارم هنسهدام «یواضیب دیعس وبا»].ردیوق اهد

 روك ذم مش راو ؛ رددخ وا شو عبط هلن اعفد یربسفت

 یند یسیسراف نتم «قرەنلوا هجر هيهج#ال ید

 . ردشغت وا عبط هدنیلرب هدنسیدالیم حرا ۱۹

e Eهدنسهرآ سلبات هللا سدق  
eامز لیئارسا شب «بولوا هیرقرب . 

 «هدنارون .یدنا هدنلاح هبصق ر هلیمسا (لطب) هدنن

 ۱ . روی یرکذ هلاعفد

 دیاگ یارعش یرعه نرق یحنن وا ۱ َ

 بولوا ندنارادالق همزو ندنس "۰

 رود راعتا لجن یار دوش

 ندب مس لوا رد هل نوزوم تماق لوا رد هل
 ا و دد ایمن تعلط لوا ردە
 رام هرط لوا رد هل قسلعم هاج لوا رد هن

 نقذ پیس لوا رده تحالم یوک لوا رده

N r E RAS 
f 0رک  

 4 ۳ ا را ۳

 : ی

 ۲ غف ل
۰ 1 

۲ 



 a OE یر

 یکم اضق , دقاعس اب نالوا یخ 1 2

 ةملق نالوا اول نکا
 مب هاچ هح وق هدسنقش هزنمولیک ٥ كندا

 كدرا هد همم كياچ روکذمو هدنرزوا ییاچ كاج
 بونح هزمولیک ۲۰ كنبصنم نالوا هدن زفر وک

 هدشر «یسلاها ردق ٩۰۰۰ .ردمقاو هدنس غ
 . ردراویسهسردم ییار و قیرش ماج حج اقرب «یتکم أ

 اخس روکذم «هغلوا شفلوب یزکم اول هلیتقو

 اغيب یساضق اغ سس .رویلبریو ین (افی) مویلا

 «بولوا یرب كتاضق شب ندا بیکرت ینغاجس
 یاقعم .ردیقاو هدنسلاعش قرش یاهنم كفاهس

 ندهبرق ۱۹۰ ربارب راوی هقوتمدو ا نالوا
 ون هک ردراو یسیلاها ۲۰۰۰ «بولوا بک

 بولوا ینمراو مور یردق ۳۵۰۰ زکلاپ ندرل
 ععاج ۱۱۱ هداضف لحاد . ررلسم "الماک یروصق

 فیکت 6 ههسردق 6 « بتکم ۱۱۱ ده و فیرش

 هعونتم تابوبح نینالوصحم .رددوح وم اسلک ۷

 .ردترایع ندلاب لیکو نوء رو هوم عاوا 4 6

 ییا هدنسهیحان كاچ .ردقوچ ید یرلیع و نویوق

 یچل آو ایوبیش آ ہلا نوٹ روق یلیسو هجلبا یلد روک وک
 اغی هرق یسەلکسا كناضق . رویلو یراندعم روکو |

 ۰ رس نبض

 بر یامننم كنيل وطا 1 . یاس فی
 هرادا ًالقتس بوسلوا عقاو هدنسیلامش

 رلهط آ هل ریکد همم یاب اغیب .ردقاجتسرپ رووا
 كدرا یهدمرم «بولوا عقاو هدنسهرآ یزیکد

 فاجن وب یرفروک دیمردا یک دن ریکد راهطآ هبزفروک
 یشاب زاق ندنلیا مور .روییوق هن روص هریزجهبش رب
 هنس هطخ و كنيل وطا | هر رج هبش ناتازوا ,دنلکش

 یزاغو هیاطلس ةعلق هدن راهرآ هلکغا برقن كب

 نودنج قرشو ارش اک غ رو 8

 ابونج «هلیغاعتس یسهرق كنتبالو راکدنوادخ ندنتمج

 رغ لاش ءهلزیکد راهطا ابغ «هایزفروک دیمردآ

 هاب کد همی الاش «هلزاغوب هیناطلس ةعلق ندنتمج
 طاع هل زفروک كدرا ید ندنتمح قرش لام

 ینغلرادنکح (آورت) رومش هدعدق نامز .رددودحو

 ندک دک هنسه راد |تح كن هام تل ود . ید ردا لیکشت

 كنتراظن هب رگ ینعی كناشاب ناد وپق تقو یخ هرکص

 قالا هنتناما رېش هدعب ؛بولوا هدنسهرادا تحس
r 

 غ ی ب 441
 ذاا تیالو رب هح رب آ لوا هنس حاقرب .یدیدفل وا

 تیالو اریخاو ؛ شفلوا قالا هب یس ر شم دبا

 .ردشم وا دانا یقافرصتم رب لقتسم ؛هب وغل كنهر وکذم

 هع وذم تا وبح «بوا وا رادل وصحم و تدنم یسیضا را

 و نالوا

 هویمو طومالپ «موزوا «قوءاب نویز «نتک هلا
 )لو نونیف .رولوا لا ياونآ لر و

 -روآ یلیخرب .ردقوح یخد یرلیر آو یناناویح راس

 هدنسدب ونح تېج .ردراو هد یراام رم لزوک و یراتام
 هلاعش قردلب رب ۲ ندروکذم لبح «بونلو یعاط زاق

 ناازوا ردق هبیسالو هنسهعلق قانح یرغوط

 هک روبی رب آ ههضوح ییا یتسیضارا كغاخس رلغاط

 برعو ؛یاچ هحوق یهدنتمج یلامش قرش ندرلن وب

 یسبج رب . رد س۹ض وح سرادنم هدکهدنتمح ییونح

 هدنسیش راق 2 رضا ادیلک یسعکیاو ها ریکد ن ص ص

 هن ر كرم یا و نلیکود هن زاغ و هياطاس ٌهعلف

 هدنونجیامنم تكناول «یکییداک ود راياچ قوج ر

 هنیزیکد رلهط آ هبیضوط ندیضوط رنرب هل هلزوط
 هنن زاغوب هساطلس هعلق ید یاچ كح وک ج اقرب رکید و

MSN CEهیتر  
 هحورب اخس اغی .ردهياطاس ٌةعلق مویلا «بولوا

 NE عج «بوا وا مسقنم هب هیحا ۷و اضق 6 ریز

 : ردعماج یی رق

 هیحأت ۰ اضق

 یوک ندا ۱ هیاطلس هلق

 چہ ادیب %
 هعلق موق ا

 قادراچ

 1 كاح
 هفوتکد 5

 كدرا و هدنساضقو قاضس اغيب (سهرق) ۱ 12

 كيوق رب عقاو هدنبرغ یاهنن كنیزفروک ]
 ا بولو او تان و هال
 تسوا كنصنم یاچ هحوقو هدنسیفرش لاعش هزنمولیک

 و

 هدنف اس یسهرق 9 كن الو ا ۱ داغی

 «بولوا هبصق ر یزک م اصل

 وص و ه دن س3 سس بون>ح ا ° ا

 EY كنهو وا ر ییدشا ابا تن رم ی رفص

5۹ 

OTT OEی  



 ق ی ب

 4 ید دش ر ا «(یسهس ردم و عماج ر. ردعقاو

 هدنفارطا .ردراو یسیلاها ردق ۰
 ۵ ۳ یساضق جداغب

 و یش راج

 سر رددود وم هقدع راث | ضم

 قاوا رسم یسولح ناه « بولوا بکر ند هب رق

 یسیضارا . ردراو یسلاها ردق ۱۳ ۰۰۰ « ءرزوا

 هلا هع ونتم تابویح «بولوا رادلوصحم و تنم كب

 یعاونا كرل ربسو هویم راسو موزوا «نویفآ «قوما
 یراصع ور 9 كب هداضق نورد .رولوا لصاح

 .راقیح شاط ضا عونرو «رونلوا لاعا نایتم

 ٩۹ « بولوا ندنسارعش ناربا | ۰
 SAN E ورد

oدر ۰ ردشعا تافو | دیش هدنح راد ۱  

i۳ ردن دن راعشا  

 ناک دب مدرم و ربصیپ
 مدش اوسر ییعغیب یا

 نمو تسمح ريب رای
 تساکشم ایا ندوب

 دیصق 7 SE نایح و ۰

 كناوذ ض» ندالع ربهاشم «بول وا دو

 هد « نادلبلا م » یییدلوا شفلوب ا طقس

 ۰ ردروکذم

 : د هدننونجح كیدتنارف ( 11801۲0 )
e9 كەي وقساغ ر  

 «دن رم یراق و » هد ه دی لد ٹاپ سقت «بول وا هلی یسا

 . رویدبا لیکشت ینمظعا مەق ثنتلایا

Lord Beaconsfield) — OO 
RE: : ) ( 

eن وهس ای تبس رها شم كنەرلکنا) ۰  

 رب ترابع ندنمس

 E ارا نیماین) ا لصا بول وا ندنساداو

 كن (یئارسا قاسيا )ندب رلید ورم ریلکنا و ندایدا ربهاشم

 . ردیلف وا

 او تحاصفو هدنایداو مولع نکیا ا
 بوقوط هدهردول هدنحرا ۵

 هدهداقا 0

 هباپاط آ «هدلاح ینیدلوا .دنشاپ ۱۹ «هلفعارق ترپش

 هلماودع (یاینایو و) هدنندوع «هلیسارحا تحاوس

 ۱۸۲۹ «بوزاپ ییانک هیاکح رپ رادینعمو لزوک

 ه روس یلوطا ۲ «قلدواترآ «نا وب هایلاتبا هدنخ رات

 كرهدنا ارحا تحایس نوزوار ردق هشحو سحعو

 «ه۵ود چک هد تدوم هه ردن وا ؛هرکص هنس یکیا

 بسک لا هن همانتحاپسس رو هلاك اح رب هل یاونع

 ؛شلوا لخاد هوتنلرا دهن رزوا تبص یيدشا

 هلج نازاو هیسایسو هیدا ران آ قاطرب رکید (بقاعتمو

 رک و ؛شم زاب ب راثکرب هدنفح كردنکسا دوارآ

 راسو «سا» ا دلیس هیسایسو هیدا بتک

 دارا هد وتنل رات ك رکو هلال اقم ييدشا ےس هدرا هب رع

۱:۲ 

 ۱ ردا دز هک دیک یرپشو تیص ھرلقطن یکیدشا

 * )اف ی ب

 یسر كنسەقرف ناراک هظفاحم هدنخ را ۹

 هدنن سایر تحت كن(یرد) درول هد۱۸ ۵۲ و ؛شلوا

 هنت راظا هیلام «بول وا لخاد هالکو تئیه ندا لکشت
 قرالوا هعفد یجنکیا «هد۱۸۹ .یدنا شغل وا نیړعت

 جد دج ر بحاص «هدفدل وا لکو شاب ی رد رول

 یرظان هیلام ایا

 كنوتسدالغو نوتس اب هدعب «هلکغا ما رثلا یف رط
 سز ت:سهقرف نیفلاع هد وتنلراب هدننامز یرلتسایر
 عیسوت ءبوا وا یرظات هیلام الا هد۱ ۸۱ .یدیشل وا

 سیر هد۱۸ ۸ «هلغفل وا لوبق یخد ینیاکت باختناقح

 روج هافعتسا هنسوا هن ءهددسیا شاوا الكولا

 لوس كب هلی اونع (راول) ید هغفد و «بولوا

 ؟شهزاب هیس ایس ةياکح ر نالوا رېظم هتبغرو ترهشرپ
 فیلکت یناونع قلدرول ا هجلا رق هەدەرص و و

 یهحوز «بویعا لوبق هنمات یدنک هددسا شا

 تافو یسهحوز هد۱۸۷ ۲ .یدیا شا لوبق هنماد

 و ا 0 نو سدالغ 9 ۸۷6 ودنا
 ا هتل اکو شاب هجرت بحاص ندیکی «دنب رز وا

 هیحوت هنسدنک یاونع (دلیمسوقی درول) هعفدوو

 كندعلا رقنالوا یریمط یونم یرندهنوا «قرهلل وا

 یرظان هیحراخ و :شعادالعا ینغل روطاربءا ناتسدنه

 هدنسهرفنوق نیلرب ربارب هلا یرویسیلاس درو نانو
 هدقدنل و هدنلاکو شاب كد هنح رات ۱۸۸ بول و ید

 یسهبلغ كننارادفرط یتسبمس هدروکذم رات ءهرکص

 تافو هرکص هنسرب «بولوا روی هافعتسا «هننرزوا

 (ماغینک و) كنءزاکنا یعسا دلیفسن وی . ردشقا

 ناک هدنتلایا

 هدنساضق هنیزا كنفاحس اغ 8 ا راک

 را ا او یاو
 راسو یرارثا هعلق یکسارب «بولوا هیرقرب هدنرف
 هنن رې سردنم هللایرح نداروا س .ردراو یراهیارخ

 (ییوص یثاب راکی) یخد هباچ كجوکرب نایکود

 راد وام ندنمسا كنهیصق كح وکر

 هلمسا وب یجد هدنن_س وا كتاب رهش هس ور era .رارد

 كو كوي هرب ندرب ندنتل آ كرلايق «بواوا لح رب

 اشا ۵ رخ سه فارطا ندنش دق يح وص ر یوتاوص

 . ردراو یخد هیکتر هدنناب . ردشغلوا

  ر 1 و ۷ 0 6 ۱۳۲ 25 تشالو هردا
 هیح اد هس اضوو قاهس "هه



 هزتمولبک ۲۸ كناسیلک قرف «بولوا هبصق رب و
 لامش مزنم و لک ۲ ۵ كس وغرب هلوا و دش شا =

 . ردبک لد ۵ رق ۱ ۵ یسهیحات ڪڪ .ردعقاو هدنسرق 2

ENناربا (یروپ ا  

 لح تیب وش «بولوا ندنسا رعش ۱ 8

 : ردن دن راعشا

 مدای زا تفر یناوت یک ینیشن لد نیا اب وت
 دریځ رب رید دنیشن رطاخ رب وت زک یرابغ

E eیا « بوس و نو هدن س هطحت  

 هزنمولیک ۲۵۰ كريجاو هدن رع هزمولیک ۰۶

 كحاو رب ناک هدنسهنروا كلوحرب هدنسیلاعش بو

 .ردراو یسلاها ردق ۱۰۰۰۰ .ردعقاو هدن رز وا

 یسیلاها كنتموکح رن ۱

 یسهبرکسع هوقو هدایز ندقنا رف نویلم قح رب ینادرا
 .ردرایع ندرش ۰

 جاقرب هدناتسدنهو نارا ا

 ماماو یلزاریش یرب «بولک عاش ل اک ١
 یلراو ربس یرب «یلتاره یرب «ندننیصاعم كنيلا
 .یدیا ندنسا رعش كهاش رک | هدیر و
 یرل الو سیلتب هلبا م رد | لوک ك 1

 :بولوا غاطرب اور 1 ۱

 ندنرلکتا ییونحو امرا (سارآ) ندنرلکتا یل

 (رعشوق) .ردیا ناعب یاچ جاق رب نایکود هنارف خو
 بولوا هدنکح یسهبعش رب كنغاط لوک كي یا

 بک هل رلغ اط مس رد «قرهازوا ا هب

 . ردیا طابترا ۱

Eنوضج هللا ارا هدرلا ءاروام ۱  
 مول تبار 1

 هلیتقو ؛بولوا هیصق كچ وڪ رب هدنسیبع بوت
 رکذ هدراباتک حوف .یها یک رح 8

 مش رب دوای دما رود ا 8

 راو یماجرب ویو یمهملقو روس لکم «بولو
 یارغ هروگ هتاور دنوج توقف 8

 بو وا ردق ۰

3 

 قوجرب ندالگ ریحاشم .یدا عضعو 4 هداعلا قو
 .ردشغل و یسار ر طقسم كياوذ

(Biella)و دنس هلم (هتن وهای) ) كنايلاتا  

 لام هزبم وايڪ ۳1 تك (ون رو)

 3 ید دل اها ۰ ۰ بول وا هب صقر عقاو هدنسیف

 . رد راو ییارش رومشعو

 | كنیلهد . رد کرم كنهریغص تهوکح رپ للقسم ےن نالوا

 ل ی ب ۱:۳

 یزک رم اضق هدنغاجخس و تیالو کوب ۱ نالس
 هزنمولیک ٩۵ كيبلح بولوا هبصقرب ب

 قرش هرتمولیک ۱۰ كنوردنکساو هدنسیلاش برع
 ۸۱۲۲ .ردمقاو هدنسهرآ غاط کیا هدنسب ونح

۱ 

 یثکم نایتسرخ ۲ و ناص ۳۰ هدشر ۰

 یسهسردم ۱ ءیدضص ٤ یماج رب «یسیلاها

 یساسیاک

 هبصق وب .ردلکش هلیاسل هعرت یسلاها .ردراو
 بول وااشنا اد در ءدن رود لا نایاس ال یواق

 هلا و نالوا كد « یسهرآ عاط ییا » هد هکرب 1

 ( صارش

SS 

 ند عا كتالي هسوش نانلوا اشنا هباح ندور

 دیکاطن ا هللا نوردنکسا یناضق نا - .روبک

 . ردعماج ییهبرق ۶ ۸ «بولوا مقاو هدنسهر آ یرلاضق

 هد قیصم ( نکا یت وم م وا همس

 ۱ .یدیا فو رعد ه.مسا ) A با و

 هع وتم تاب وبح «بولوا رادل وصحم و تەنە یسیضا را

 اد تا لو ولوو لس
 یسیل اها . راقیح

 د ندکرو نرو

 نت ملا دنا و
 تیلص لها هداضقنورد

 نالوا شفلو راح یهصوصحم تیها هدنناب رام

 هلیمسا ینزودن وکو یراهبارخ كاسبرد هلا ( صارغب )

 رکید هللا وص هرق .رددوجوء هارخ رب
 تناصف نوک (کد نا) یرد دا لک 2

 .روبدیا لالخا اق ین سا وه

 .« ضای » ینع (ظ161210)

 تولوا زا ا غ روپمروا ) یال

 یفوط هلامش هدعب و هونج «فلاعبت ندنرلغاط لاروا

۳۰ 

 رد فو رعد

 ا ذخا ید اج ( هفوا) «قرهق

 رکص ندنایرح كلهزنم واک

 (هیاقسب) هدنلامش كنا اسا (1۱1080) و ۳

 «بو وا روش رب ی رک ره تا ۰

 .رولک ود هل رپ ) دم اق ا(.

 ۱۳سه او هدنرق كنلحاس یرفروک هی وقساغ

 هينا لزوک «یسلاها ۱۷۰۰۰ .ردعقاو هدنرزوا

 یسهلکسا .ردراو ین راحت كاشناو شو هل رلقاق وس و

 . ردیس هبیصق ( هتلاغو روب )

 (دروفاتسا)كنهزنلکنا (ظ115109) ) ۰ بم ۱

 هزیمولیکا ۷ كم اهغنیم ربب و هدنت) ایا ل ۰

 یسیلاها e «بواوا ره 3 ه دنسدب یک لامش

 ا ریمد قوح ر هل رلن دعم و ریه د هد راوح و

 .ردط و مەلا لانق رپ هبهردن ول . ردراو یرلهناخمکودو ۱



 ل ی ب

 .زامولیک ٦ 3 ۳۹ هدنسهطخ ".

 رهش رب هدنزوا یر (خایربول ) قرلوا هد نقرش

 یراهقرباف هاو زبو یبیلاها ۲۱۰۰۰ «بولوا

 . رد راو
 رهش رب هدش رق دنن رد هدناورش ۱ ا

 ا نامز كن ام تارا *.

 ندهیمالسا هرودالب تفولیخ «قرهنلوا

 یار طقسم كیاوذ قوح ر

 «یدیا

 تف هدف

 , ندالعرمهاشم «بولوا

 قارحاو بیرح هدنموعه كرللوخم . ردشفلو

 یورم ینیدنالپوط ندیکی یسیلاها هد «یرنلوا
 ٠ .ردشمالاف یاشن مویلا هدهسیا

 رسواولس
 ضر 9 «هدنتلایا (دوروف

 قآ» یی (ظ1610-05010) 3

 ودول ) كندیسور .« لوک

 لوط ۳ هلا یلامش

 ی ره (6) و (اووف) بول وا ل وکر عقاو هدد رش

 . ردهدنکح شاب یربن ( انسکش )و «رولکود اكو

 لرفطرا هدنتالو راک دوادخ ۱ كجماس

 بول وا .A بصق رب یزک م نخ اس

 هیراقسو هدنسیونج قرش هزنمولیک ۸۵ كنهسورب

 فیطل تیاغ ؛قردلوا هدنرانک كياچرب میان هنفامریا
 .ردعقاو هدنسهب روا كنرضارا رب ریوصت نایاشو

 ناخ ناّمع ناطلس یزاغ یرب ءیسلاها ردق ۰

 انب ندنفرط یرلتضح ناخروا ناطاس یرکیدو

 رب ؛ینرمش مماج یکیا شفلوا
 ھا ةناخ هلیس هن رب كنب رات رطح

 ىلا هدا میس < یسهس ردم

 ۱۲ «یتکم هیدشر «ی

 . ردراو ین راحت هعثدل واو یسیش راچ «یسهش راف كا

 یماضق كجي س .ردفیطل تیاق

 لیوک «بولوا یساضق زکرم كنغاجس لرفط را

 یساوه و بآ

 هل رتا هکفل «راص> راد ‹یرازاب لوک < قح رازاب

 ۵ ۲۰۰۰ یسیلا_ھا . ردیک نلدهب رق ۱۷ هو هیحات ۵

 .. ردلسم " یّشک مق :بولوا بیرف ةن رادقم

 یتدرلن وب «هددس رویت وا دع مورو یی« را یرلن ایتس رخ

 ب ویلو ا تدنم كب یسیضارا . رار ریلکتم هلا یک رت ناسل
 یواح راح اغ آ هشيم «هدهسیا قاشاط یرلف رط رثکا
 .ردقوح یخد یرلجاغآ دودو نوش زو یرانامروا
 رکو هد کرم رک «پولوا كا یتالصاح هچلشاپ
 یراهقرباف كا قوج رب هدنرلذرط راس كياضق
 صوصحم هنلاعا هراسو فشراچو شاف ندکیاو

۱: 

 راو یراهاکی سد
 ؛اسلک ۱۳ «دیکت ۷ «هسردم ۸ دعس و

 .رددوجوم ناکد ۱۲ هو ناخ ۰ «بتکم

 نت را ایا ( ۳۱۱۱۵۱08۵ )۱ ۰

 ٠ 0 كنوئنروب «بولوا | نوتیلپ
 1 ا یسهشوک قرش بونح ان هرتام وس هلیس هش وک

 ٠ هلا ۲۱۲۳۰۵4 ةدنفرش كنس هرب زح و

۱۹ 

 ۲۰۱ ۱ I رم ۷۰

 ۲ یا 3۱ت لوط ۱۰۵۳۶۰ :یسهنرواو

 ٠ طاع هلزهطآو رافیص قاط رب لکشتم ندناجمو
 : مدنرلطو زکلا .ردیلهضراع زآ یسیضارا «بولوا

 ةحاسم .ردراو یغاط یا هدنعافترا هرم ۰

 ۱۲۵۰۰ «بولوا هرتمولیک عیرم ٩00۲ یسدیعطس
  لصاو یالم یبظعا

 ۲ ۱ ۱ کا تو لوا تکرم ند لر
 قلیح هتسارگو" یرلنامروا .ردراو ید یلنیح
 ریمدو یالق .ردقوج یراجشا لعتسم هدقل زوفنامو

 ےک تد ا ا و :ردراو ید یزلتدعم

 .ردعبا هکتماف سرو سا بول وا هدنسهرادا

 ندنتسارعش ناربا (یالیک ردص ازربم) ۱

 رد را نا 9 توت بولوا

 مسف دنا یسیل اها رد

 یور نوچ هر زج یهر درع رک
 یورن نوسفاو رکع قح "هداچ زا

 هام دند ۲ اب را
 _بونح هزم وايک ۰ كز رمت هدنتلایا “

 ۱۵ ندنسقرش لحاس كنلوک هیمراو هدنس 9

 ۱۰۰ ۰۶۳ تولوا دیصق رب عقاو هدهفاسم تالهزنم ولک

 مالفاصو یرهجغابو غا لزوک «یسیلاها ردق

 ندراو یساوه

 ۶ ۰ هدنبامز اع والخ

 ح زا 1 IE روانی
 ۲ ندبو لاو هلیکللزوک كنفاوساوهیننا «بول وا ندر

 ۲ ٩ ۰ ۱ بم وأ یرزو کهلودلاءاب
  ترهش هلیسهباخنک ر رورشم نالوا یسدرکان
 هناختک وب : نالوا یواح یثک راد ي كب .ردش) وب

 هدادغ تلکی لرغط ند رلیق ولس ا ۷

 .ردشماپ هدشرح نالو عوقو هدنلوخد

 ا هدیتمح ترش كدادغب | ۰

 ۱ و قاطلا ۱ ن رصملا نيب
 هک ءیدیا راو هل رب هلم اوب یندهد» رهاق ءیک یییدل وا



 1 نایاب
 (فیرایض) نو )مد ولو

 .یدشلوا یسیشراچ رلفارص ینعپ

 ۱ ن رهتلا نيب

 .یدیا راو هح ات ییا هلم« | وب ه دن رق

 قرلوا هدنتربح قرش كن هلحد

 كلص وم یرکیدو كدادغب یر

 یبونج, یایمنم تنسهرب زج هبش هقالم ۱
 لوظ و وا

 روط كوك غاطرب . ردردو هرم وایک ۵ ۰ یضیو

 رو «بووا تنم یسضارا .ردطاحم هل رلغیصو

 یسلاها . رد راو یزو نو او یالوصحم راسو

 هالسا ند بو او هد)ءدار یک ۰ ۶

 11 هنک اح (اغنیل) . راردنب دتم

 . رارویاط ینتلود
 ندنیلارغ رک 8 ا ت ا ۱ شنس

 هددا آ ناهح مد او باز كيروا . رد را دینعم و

 كاف اسر «ب وا وا

 ثاقو هدنرخاوا یرعه درف یحرب نواو «شهاشای

 توش رد لو ی وه رو ییاود بارم . ردشعا

 : ردد زاعشا

 ارشیوخ ناغف مزاس تهیگی تها ربا

 ارمشیوخ نابز مدرک یکی لداب سرج نوچ

۳ ۱ 

 هنس هعطو نکد كناتسدنه یدح «هدلاح ینیذلوا

 !AHAA و تف هدساردم فعل وا شعرا ترعه

 ا دلج تب وش .ردشخا تافو هدار وا هدنخش رات

 ندنسارعش ناتسدنه ( یضنح دیس )

 نداد دوس لصا نع «بولوا

 رشد اد

 دشکی لد مرت مشچ رد هدنکفا فلز سکع
 تیر ماد حرط هفرط ایرد دیک یهام وچه

Bi18) ۱ : ۳(داتسم رادسه) كنا اب (  
eهلیغام را (نر) «هدنغلەقود لوس لا  

 ۲۵ كن ( هسنام )و هدنسیفالت لع كشررت ( هخاد )

 یبیلاها ۰ نوا وا هبصقرب هد رع هند ولیک

 یسهبارخ هعلق یحاربو یبهلالشرب نیر هدنب رقو
 ر

 هعلق ر زوپشم هد ن رق اعنص هدلع | ۰ + ی

 تقو ور داود «بولوا ۱ نوت

 بیرخ ندنف رط رلیلشبح ندا طبض ی لوا ند دا
 . ردشف وا

 ۱ هر وک
 . ردرب ر هدنسهرآ ناع ] 2

۱:4۵ 

۱ 

 و ی ب

aبول وا ندنسالع هسنا رف(ظ18001)  

 شا فیأت باک نکبا دشا نوا ]۳ ۰
 هد۱ 71۵ 1 بوف وط هد ۱١۸۹ .ردشملو تربش هلغملوا

 .ردشعا تافو

 -هرآ روغو دور ور تا ره «هب رع را

 تنسهطح (ناتسشغ) مقاو هدنس ] - ۰
 هرودیارکذ یوج توفاد یتفیدل وا نطق ر یک سم

 ۱ و
 تک هلموح ملعورصب نف .ردشعا تافو هد۱۸ ۲ و

(Biot,ندنسالع ربهاشم كتهسنارف  

 E هد ۱۷۷ ء «بولوا

 ' «شمزاب رارثا قوح ر قلتم هند ربانس نونفو هیعیبط

 ( قاسولیک ) هددینف تاقیقحشو تایفشکح ضع و

 لغوا س .ردشعا تقافر هربهاشم یک( وغارآ )و

 052 نا نک نورا ى
 ؛ردشم زاب راباتک ۱ تب

 رب كعدق نانو ,Beotie( ظ000۱12) ۱ 5

 هد رقول الاش «بولوا یسهطخ ] ۰ ۰

 اب ونح فی را هدطخ هدیکوف او ندنتمح یر لاعش

 «هل راهطخ EA هلا ەددراغەو یزفر وک هنن روق

 ید ندنتبج یلامت مش «هلیزاغوب زو رغا اقرش
 EE .یدا دودخو طاع هل رفز وک زوہ ا

 قو وص وقلغاط یسیلاش مق كنهطخ وب . یدیا یرمهش

 یس ونح مس وا ك یسهیابا "هو بول وا

 بارش لزوکو رءهوبم ضعب بول وا لدتعم اهد هسا

 هد هیات و ریطاسا .رد غآ یداوه«هدهسرویل وا لصاح

 یرلغاط (نورتک) هللا ( نوقیلا ) نالوا روپشم

 ( هکیلیه) هلبا(سیلافک ) ویراربنسیفکو سەر, بوس و

 قلوب ادعا رال ا یا دزد ۶ یا
 ریغیص » ید هبهطخوب هلتسانم و بول وا لوغشم

 AN )ی مس و نالوا كعد « قلحا#

 ندنرلحا .هدهسیدراردبا توابغ دانسا هرلن و

 روهظ هاشم قوح رب یک رادنبب و قراولب «د هیسه

 aE القا را لو یا
 نالواهدننیعم كس ومداق .یدنا نوکسم هلبا رلجژلپ

 ( هبن ) یک مرکص ندی رعه هاو ك رلیل هکینف

 ٠ب وک ةنلاح قا رادىکحر ده 7 «هرز وا قلوا ی رهش ۱

 رب «قرهللوا افلاقلرادکح لوا ترق ۱۲ نددالیم
 ۲ هه رب ساق هل وا هرادا هدنن ر وص هقفتم ریهاج

e:هده رومشم هب راع یهدنسوهر آ رلیل هن | هلرلیل هنرایسا | ۸۶ هدتتاور رو نیرحم لا  

 یزیدنک یددس رلشغا مد راپ هريل هب راپتسا ریل ای وپ



 و ی ب

 داد زسا هدعب بوک هنطبض دب كراپل هنراپسا ید

 ناو نوت یروش ( هبت ) قلءآربو «ش# ا لالقتسا
 رخ و« ؛هددسیا شمک هتکخ یسیموع کرم كنناموکع

 تیرخحت ندنف رط ردنکسا تیاهنو ؛شعوطزو هیندی

 یسهیم رات تیمهارب كنایوب یر ندنفووا . ردشغا وا

 نوتیز یتعی ایداویل هدننامز هینامع هرادا ءبویلوا

 هرظص ندنلالقسا كنات و و ؛ شل ون قلم هناا

 کدی وا داما تلایارب رار ا 8

 لکشن ییرااضق ( ایداویل )و ( هبت ) كەر وك ذم تلایا

 [.هل روی تعجارم هنسهدام « قیتآ» ] .رویدنا

)Biorn(ییا هدحوسا هلسا وب  

 هول انار ) یسیح رب ؛بولک رادکح | ند تیک
 DEE حرا ۰٦۸و «ردیلغوا 1( كقروب

 ههزناکناو هسنارف «بوروس مکح كدهنخ را ۰

 كفلنايتسرخ هدننکلع و «شعا ارحا رلنیق ۲ ضعب

 یسیح- با EES . ردشلیا ه دقایق دن ست ند۸ ۳

AATعنا و هب هسنا رف تور وس تموکح كد هنحم رات  

 هردو لتف هدن رفس رپ

 موعساو هد رق طایمد ہد صف هرانروس

eدیص كحوک رب هدن ر زوا یر 1  

 * رد روطسم هد نادا لا مم « ینیدل وا

 ۱1۳8 00) می هطا كي د وخاد 11

 o 4 ۱ هطا كوي

 عقاو هدنسیشراق ههنلامو هد رک دا هرم هدنراوح

 ندیغوط «بولوا یروم كاو كوي كا كراهط |
 كانفغاماسقم اف .راهطا قع هتشاما ربش هبیرعوط

 ندقرشو ۵ یلوط نالوا هبونج ندلامش .ردیزکرم
 ۱ ی وطاتآ «ب ول وا ردق هرم ولیک ۳ یطع نالوا هب ع

 لحاس كندط اهبصق « ندنلحاس

 یرلکش وک حرفم « یدین | لزوک «بولوا و دن رش

 كت هم 1 . رد راو یسون زاغو را رفاسم ددتعم و

 ردە دقیحآ ه زنم ولیک 4

 یت-وا كلەطآ .ردشلباپ یلوبهبار آرب لزوک هدنفا رطا

 یساوه «بولوا رونسم هلرلماچ
 هدنتس وا كنعفن رم دا ؛ب ول وا یسهب ییا .ردمالغ

 .اص و فیطا كب

 هک روینلوت یزبساتم مور رپ ليم" ( ین یآ)

 . رد روهشم هلیکلل ز وک كل راظن

 [ هروب نار | جمکچ كوي

 لا مور تا زاغ وب لوباتسا ۱
 یزاغو ریکد هرفو هدنلحاس ۱

 نفس ناف مدام « هیج

 هرد كوس

NE 

Eروک قوزا هو سوق مه لاش ردو  

 و هدنسشراق لزوقکبو هدنسەر ۲ راب یراص

 یعیدق مسا تروا دیس هلم ساو لغت آ هردر لدا

 9# رلمو ر مویلا رد « هرد نیرد » ع ( سقاب ربثا )

 و را ) نالوا یتهجرت كا رضاح ۰

 ضعب «یرلکشوک و ىلا لزوک .ردنورعم هلیعسا

 یواح یهاخ رفا م جاق رو یی رهیفیص ك رلترافس

 یقځر نانازوا هجیوب ریکدو لزوک یس هېنا «بولوا

 2 دل

 «یوص قیدنف نان وا داسا هريس هدش رق دم
: 3 

 ۰ ,روینل و قوص نر راحو وص هلاک

AEA a 8 
 ا

 [. هل روی تعحام سد كوب

iییا كیدق ناتوب هلم »ا وب  

 لسصا نع یسیح رب «بولوا ییعاش دو

 هد رخ را ۱و دالیلآ لبق «هدلاح ینردل وا یربم زا

 ی رلص# كنب رادهموظنم و راعسا . ردشماشا هدایلعس

 هل وه و اب یسیجکیا بس .ردشف وا رمشز «ب وال و

 .لصا نع «بولوا ندنویبلک یاکح رارب هلغاوا لوغشم

 یشداق هناداقتعا .یدنا بدن رېش ( ایبلوا ) كنابتيکسا

 .ردشغ وا مات اهلك لزمن د «ندنکی دلی وس ره ید

 «هدلاح ینیدلوا لای كن «هدنح را ۲۱ دالیلالبق

 را 4ء طف ضعب نکلا لدنراعشا .ردشجا تاذ و

 . ردشاچ! هنل ون

۳ 
 رد رمش (نیداراو سورع) یزکم

NLS A o 6 8.8 ۰ ۶ 

 هدناتس راجع B14 ) راب
 بول وا تاایارب هدنت مج برع كلدرا

 یسیلاها كنتایا
 قلغاط یسقرش مس

 . رد را و دیم ص لزوک و

 3 جوالا من
 ناععشو ارمش رهها-شم ( یعاضق)ا ] ك.

 كل وام و «شهاشای هدهاس هرس هلیبو بول وا ند ع

 باستا هدڅځ یرداریو ناوم ن كاللادبع ند هوما

 نالوا هریث رب ه دنوسا ( ۰۱ رفص ( ندنس هلو .یدیشعا

EWEاردن دن راعسا کیدلی وس " 

 اهلع تاک ءا رفص مد یس

 ايباهذو اهلط ایرثلا هوسب

 لطاه م جد | لک اهي اع باصا

 ۳ ًاعی رع ًار ضخم ل زالو



5 
 و

 اف  eh. OOمع ۳۳
 ون

 ۱ ۳ ~~ 1 ا `
E EEAی ی ب  

 «ب ول وا ید یر ندنس هلیبق ه رازف هدیما و تی

 98 Ca E یر 4 و ۱ درویش هاب اوت یا

Eبوا وا هح ات رب كوي هدنن رق رواسي | » 

 هدنسهرا نوجو سمو# دا | زواس ۱ تب

 ندیصق و هد رق NN ءهدلاح ینیدلوا محسرف ۲ ۵ اب رقت

 . یدیا یسهبصذ o رک .یدا عماج 1

 ریهاشم راسو ابداو ابقفو الع قوح كپ ندهیحان وب

 . رد مپ رکبوا یر ر ورم كلا «بودا رومط

 هب وا رس دره ص5 | اشاب ىلع لقب ناخ نامع ناطاس رہے ع ۲ ِ

  نسح . ردنلل وساتسا بول وا ندارزو شلوا لتا

 هباغا رمشپ یساغا هداعسلاراد «4غملوا كلام هنو ص

 هنتمدخ كلوا ناخ دو ناطاس هدعب و ؛شاوا نذ وم

 ‹هرکص ندقدلوا رادباکرو رادهقوح «بورک

 دم وا یی رارےلس هدینخحم را ۱۶

 هترادمص هدنلرع كناشاد ىلع هداز ےکح هد ۸

 هلیسهب رد ترازو بول وا منام گیل رس ی مک

 لا هرکص یآ جواو ؛شاوا نواه ناود ییقوت
 .ردشغلوا بصن هنرادص اسم هنیرب اشا هللادیع

 یرکص ندقدلاق هدن رادص ماقم نوک وا هلا یا یکیا

 ویقو «لزع «ییالوط ندنسازس ات تاکرحو لاعفا

 . ردشغ وا مادعا نوکیسنربا ؛قردنلوا سح هنسهرآ
 . رد وفدم ه دسو رد دجا درس هد دانا

 1 در ل ملس ناطل سن ز وان ۳۹  ۹ ۰
 ۱ نام ال رل رطح اشاب لعس

 تربف ییدرنس وک دنع كدروبا «بولوا ندلاحر

 ؛ بصا هنکلیلاوناحم زرا ۹۲ ۰ هنرزوا تقادصو

 ی ی ب ۱:۷

 هنسرادا ت ید ساویشو نوزرط ىا

 هلی د را ید نسل سیردا هد . یدرشار و

 ناتسدرکو هریزج راسو لصوم ؛نیدرام «رکب رايد
 وا كرهدا بولغم یانهرقو حق e4 ی زلت

 ۰ یدیذل وا قف وه هنعیس و لوح تند امج كلاع کج

 ینطصم

 . ردیلقوا روا بول وا ندارزو نال وا لئ هرادض

 اس
 هرکص ندقل راد

 E ۳ ناخ دجا ناطل-س | | ها
 کک لاسه هد رود ییا ۱ ا

 «بولوا همشیتی ندن وامه یارس

 هدنشرا ۱۰6۱ هدنرود عبار ناخ د ناطلس

 لزع هنسوا هنو «شاردنوک هدیرک هلقل اشا ناد وپق

 حقد یهنتف ندا رومظ هدنتمح یرغنک هدعب «قرهنلوا

 .یدیشفلوا ماعا هبیوطات آ هلقل رادیس «هرزوا كجا

 «بولوا یسنلاو سلبارط ۱۱۰۲و ماش هد ۱

 هنفلم اقمع اف نواه باک ر «بلبلح هنداعسرد هد ۳

 قروتل وانییمت هبرادصماقم هدنبحر ۱۱۰ ٤و «بصن

 نشد كدارفلب هالا ینیدلوا تغرع یبع هلدرا
 «هلتع نع هفرطوا «ه رزوا یسشلوا هرصاع ندنف رط

 هدد وع «هرکص ندکدشا صیلخ یر وک ذم ربش

 سابارط «یرهسل وا لزرع هدنبحر یسەنس ۵

 سح و راضحا راکت هدعب و تيب هلکلیلاو

 هسلیارط یرداصاا دعب یسایتشاو دوش «یقرهنل وا

 هللا هدامسرد زارکن ۱۱۰ *یدیشهوا دا

 هد۱۱۱۰ «قردنلوا بصز AEE نواه باکر

 هكا وک عماج یلهفرش حوا «هلکما تافو هد هن ردا

 نسح «بولوا لئام هراکش ودیص «ردش وا نفد

 ادا را لمس وتم قیارد «هد هسا دیا كلام هفالحا

 ( ی ود كن لا باب )



 هاب
o2 

 هلاکن كناتسدنھ )Pabn2( هنب دوخاپ

 «زامولك ا 7 دنس هطخ

 ۱ ۵ ۲ ۵ بول وا هبصقرب هدیفرش لوط ۳۳

 ۲۰۳ ءءدنلاش

 . ردزسم یسهدایز ندنفصن هک ءردراو یسیلاها

 هر وس ) كناتسمل (66]۳۵۸۳۱۵۵) ۰

 3 1 a ) 5 ۱ هجا

 «بولوا هبصقر هدنرزوا یا ( هقش رود ) عباث

 یراهقیرباف راس هی رهن ا تکی :او یسیلاها ۰
 ردنا آ یمظع جم كنسیلاها «ردراو

 لی اب
 كن اسبع ترصح «بووا 3 ۱ نایرو +

 هنس احور نشو لرلکیلوس-:ة (

 یسهفرلحخ كس وزب ند ورا وح نالوا دع لیکو

 شنا ذاضا رکم ییامور سوزپ ۰ردهدنماقم
 ۷ ۲۱ ؛بودا تماقا هدامور یخد رها ؛ندنفیدل وا

 8 یهیاحور تسایر کلا, كددنس دالیم مع را

 رکید هدعرو امور هدر وک ذم رات «هدلاح یرلةدلوا

 تموکحر فلغفلوا كر هسنن راب دنک ید رارب ضعب

 امور كب هینیط:طس . رد رلشع | ناسکا ید ای

 نوش نيک د هذاا تخعیا ند فرط یراروطاریعا

 رروطاربعا هدعب «بولوا اپا یسر كرانایتسرخ

 شم رو ذونو توق لیخ ید هنق رط هاا

 روم «هدهسیاراش وب بات ,هبایاپ ادا راقرطو
 برو قرش «هل راهشفلاق هنساوعد تاواسم هلنامز

 یراسییر كراکیلوستق زکلای را «بولیر,آ یساسیلک
 . رد رلشلاق

 بلس رب یارح ردبا.قلعت هبهذم بونارف دوقلو
 رک

 کحرب لوی هداورو آ ابا هداطسو نورف

 ند دل ادم و و اش«: راق ردق دند ص و لزرع ك را را

 انا هعفد ضب «بودا روهظ تاعزانم قیوحرب

 لیدبت یاد رارادمکح یلتوق راسو یرازوطارپا

Hf 

 باعتا |

 نی او یا اما یناسلکود اق ردق وا هدنسهرآ

 هلیش وشت كرلن وا و ۳ یی رآظن كرا ید یرارفس

 ا هدنسب دالیم حرا ۱۱۱۹ .یبزولوا بر

 هدهسنارف «بولوا روج هکرت ییامور ( نالق) « یسنشب

 لر ید بش ۳
 ا ندکدشا تماقا هداروا یرافلخ كد هنگ رات

 ینیزک ( راوغغ ) یحرب نوا bb هد روک ذم حرا

 هدن وینیو آ هدننافو كنو «هد همس ۳ لقت هامور هنن

 امور هلی ابا كرېشوب «بواوا ب
 ریظع ةه زاهر ندا ماود هنس ۷۱ هدنسهر یرلابا"

 انا ات 1 د

 . هددخ بهاذم قوحرب هدر هرصوا .یدیشغا روهظ

 نرق یجتآ نوا تیاخن «بودیا روهظ یرلبحاص
 كنب رادجوم ناتستورپ راسو نیولاق «رتول هدب دالیم
 یوانیدناقسا هلضعا مق كنابن ال آو هرماک.دا هلل ر وهط

 عبات هبهذمو یعس یلامش بص كنابوروآ لصالاو

 ۔الشا هغلاز  هدنیک یذوفنو مکح كرابا «بولوا

 تيا امور كتل ود ایلاتبا هدنحش را ۱۸۷۰ .ردشم

 نو ا ام تموکع رای هدیب ذاا
 كلن اس رخ ردا قلاب اب لوا لا . رد رلشغا بئاغ
 ناچ یادف هدروغا و یرلضم «نوشدلاج ها سس

 «قرهلوا دو دعم نده عاهد دنع رلذ ایتسرخ «ند راک دا

 ندرال اس: د راق باب ° رارونل وا داب هاو ( تنس )

 ندنحا كرالان د راق و ند فرط یموع ساج ر لکشدم

 توسنم هتترسدذ> نایلاتا یرثکا «بوسنلوا باا

 ۲ لویاپسا ۳ «نالآ ۷ ءزسنارف ۱ 6 هدرا هسا

 ..ردشک ید اباب یلکلف ۱ و لزیکترو ۱ «یآوواس

 2 رالاتدراف نایلاتا اناد یرب ندیدالیم نرق یک ۰
 د ران ۸۸ 4 .رارونلوا باخعنا ندنجا

 مس یک 7 ؛بوردشیکد یی رلعسا ران انوا

 تقو یرلقدنلوا باذتنا اا ییا یربآ یریآ رلریلا .
 يک هدر ز راو هک لرد ) اا ین ) هب الوا نسقح | ریلاب ور و | هلا مالسا ۳ , رد رلشعا بسا یی-هقشب و

 ۱۳۷۷و شا ا

 ۱ هغلاا یر 3



  TERAL CaNگ ۲۳
7 ۳ 1 AE 3 

 ۷۶ ۰ سوئنمود یعغکیا
 qo اوب یجندی
 AF ناو یجدرد نوا

 ۱ ٩۷۵۰ (ایاث) سافیئوب یجند
 ۸۰ ناو یعنشب نوا
 ۹۸۹ ناو .یجتلآ نوا
 CEN راوغرغ یی

 2 ناژ وا نوا

 ۹۹۷ (یعدم ایناث)

 ۹۹۹ رتسولیس یعتکا
 ۱۰۰۵ ۰. نبز ید نوا

3 ۳ ۲ 
 ۱۰. نا یک نوا 7

 ۱.۰۹ ی ۸٦ نابینا یجندر» | ۶ سادیمروه | ۷ د » 4 م

 ۱۰۱۳ .(یدم)آودب یجنرکس | ۸۱۷ لوا لاقساپ 34 ۳ ناژ یجرب | ۹ 0 ر 8

 ٩۱۰۲ ناچ ىو وةط. نوا | ۶ نجوا ىجا | ۰ سکیلف 0 ۱: 2 1

 د یک 1۳ زن تینا 6 ٩
a۱.۳۳ 1 وب یجنز هةط » (یعدم) نیزیذ | ۳ سافی وب ىج ۱۹۷ میخ  

 رتس ولیس | ۷ ناتنلا و 2۳۳ ( روکيح) نا* ئا A ربت وس «

۱ 
۱ 2 

 » (یعدم) ۱ ناو مو >3 AYY را وغر یک oro تیاغآ یک رب ۱۷۷ رتفل 1

 > رآوغرغ یعتلآ | ۶ سویج رسیعنکیا | - ۳٩ رولیس | ۳ لوا روتقی و

 چ نالق یعنکیا | ۷ نویل یجندرد | ۷ ليکو | ٣ نيرقز «
 0 EK ساماد یمنکیا ۸۵ 1وش یعغج وا eco جالب ییح رب ۳۹۹ 1 لوا تسکیلاق »

 0 ۱۰:۹ مسان نويل تاس | ۾ (یعدم) ساتسانا | ٠۰ ناک یعچوا | ۳۴ لوا نابروا «

 ۳ 1 ۰ نایننوب «

 ٍ ۱۰9۰ روتقبو ا ۸٩۸4 لوا سالوق تنس | ۶ و 0 ۷ 0 2 »

 ۱۰۷ نانا ییجن ز وةط ۸۰۷ ۹ یجچنکیا 5۷۸ جالپ یکی ۳۳۰
 - ۰ . ا . ۳۹

۰ ۰ 

TE ET ۳لس قیعرکس 9۹۰ (كويب) راوعرع تدس  AVY(یعدم) اوشب یی" و وا  « 

 ۱۰6۸ .. سالوقین یجنکیا | رپ هک ناینییاس | ۹ لی روق « 2
C2 4 ۰ - 9 

 ی ۳

 ۱.۹ ردناسکآ رک ۸ نابود ی وا سافینوب یجنچوا | ۲۶۱ (یدم) نایتاوو « :
€ ۱ 3 ۳ ۰ ۰ 

E 8(یعدم)هر ون وهیعنکیا ۸۸۰ ناتا یعشب ۱ ۸ سافین وب یجندرد | ۲ لو  » 

 او رع ےک . ا: ۰۵ هب ودود تفس | ۴۳ لوا نابینا « ۱
 0 راوع رع ی | ۵ ز وه و فو : ¥ ۳ : ۱

 ۱۰۸۰ (يدم)نالقیعنچوا | « ( یدم) سویجرس | ۸ سانت وب من ف تسکیم ۰ 1
 ۱.۸, : روتشو یجنچوا | مود سافی وب یعنتلآ | ۰ هرو وه یجنرب | ۹ سید ۱ 8 7 ۲ د 1

 ۱۰۷۸ نابر ا یجنکیا | مه ناتا یضتلآ | ۰ نیدوس | ۹ لو ی 3 5 3 ES ی »
ê۱۰4۹ لاقاپ یجنکیا | موہ تام ناژ یجدرد | ۵۰ نایج وا ۱ 1 “اد  

 تدبلآ | ۸ رادو یعنکیا | ۴ وددت | ۳ ویا.« 1
 قید ودودت | ۸ نا+ یعنزوقط | ۱ ۳ ۳ ٩ ی 7 3 ۳1۳ لوا ناترات تتس | ۰ نلسرام ۰

 ۱۱۱۸۰ ۰ سالج یجنکیا | م اوشب یجندرد | ۶ لوانجوا تنس | ۳۰۸ یا ۶ 3
, 4 ۰ 5 ۹ 7 7 

 4 (یعدم) ندر وب سی روم 9 كويل یینشب | ۷ نایلاتو ۸ ل
 و ج ی

 ۱۹ تسکلاق یجتکدا q۴ و YF“ , تادوندا Y2 تسوا
« € ۱ ۴ 3 ۳ ۰ ۰ 

 ANT و یعتکبا q۰ سورح رس یجنچ وا د سوم ود یک رپ ۳ هو

 « (یعدم) تسکیلاق یچتچ وا انا 7 نوناغآ ! ۶ لوا رتسولیس «
E 10 ۱۹ لس چو  

 ۱۱۳۰ ناسونیا ی ۰ ك نادال 0 ى وبل "تفس 9 قرام «

 ۱ تکلانآ . ۳ ۱ ا ٤ 1وت یعکیا ۷ لوا سویلوب « .
 (دم)۱ ۱ IAN LE GSN | E E ج

 روتش و ۲ 5 ناژ یعنشب ۲ ربیل ۱
 هک | ۸ نوبل ىجا | ۵ ناب

 NET ناتسلس ىج ي re ریپ | ۵ سکیلق یج

 E سول یچنک+ا | ۹ E | (یعدم) رودوتت ۸ (ایاث) ربیل «

 ۱ وا | ۱ ناژ یجرب نو E اماو ۰۰ ٩
 ۱۹:۰ نجوا یجچدو E نوت و ساماو

 انآ : ۹۳۹ )مس یک 5 دما ن روا

 ۱۳ ها را OES نابینا یجتزکس | ۰۹۸۷ ۰ سویچرس یجنرپ ۱۳۷۰۰ . () ۶
 ۱۱۹ نای ردآ یجدرد 3 ۱ در2 ۳۸ ۱ سی ربس ٩

Gt îنترام یجنچ وا ) (  E O U۰ ِ  
 ۱۱۵۹ ردناسکلآ یجچوا ۳ AY یع دم | لاقاپ ۳۹۸ ص ۴

REE4 تږاغآ یعنکیا :  aR 

 ٥۹ GAN ناد یعنکٍدا نوا | ۰۸ ناژ یجنتلا ۲ لوا ناو

 «(یدم) | لاقسای یوا | ۱ لر ناو یجتدی, ۷ ف
TE2 تسکیلاق | ۳ نويل یجنز ۱  

 ناس وا 8 9 ۹ ۱ ناتسلاص € ِ ۷ هاس وی | 5 ون یضقم ۷۸ سرینیسیس ۽ وا ساقی ۱
 ها دا ۹0 نا+ یعنچ وا نوا ۷۰۸ ناطنطسق ۰:۳ لوا ںی

 ۱۱۸۱ سول یجتچو ر ا زاوغرغ تا ۷ تلا تکیه 6

 ۱۱۸۰ نابروا یجتچ وا | ۲ اونی ىجا ,MSR ۳ 1 (ك ) نریل «
 0 (ک 7 2 .gra IS ۶ "یینچوا 1۹۰ كوپ

 ۱۱۸۷۰ رآوغرغ یجنزکم « (يدم)ساغپنوب یجندپ ۷۱  ړآوغړغ ی
8 

 0ھ



 .ردن ورب رب ,دنلخ دم

 سیلک قرف كننیالو هن ردا ۱ ید سانات
 - ۵ رد كحوک ر هدنغاکشس 9%

۱:6۰ 

 ٩۱:۵ تسگیلاق یجنچوا | ۷ نالق یجنچوا

 ۸ لپ یا | ۱۰۹۹ نیت یجشوا
 ۱:۹4 ولواپ یجنکیا | ۱۱۸ ناسولیا یجشچوا
 ۱:۷۱ تسکیس یجندرد | ۲ هرونوه یعنچوا
 ۱:۸ ناسونا یجنرکس | ۱۲۳۲۷ راوغرغ یعنزوقط

 ۱:۹ ردنا یجّیتلآ | ۸ نیتسلس یعندرد

 E ی یعنچ وا | ۲۳ .RE یعغدرد

 GEG سویل و یجنکبا ٩۳۵۶ ردناسکلا یعلدرد

 ۱9۹۳ نوبل یجننوا | 84 0 یحندرد

 | ۲ ناب ردآ یجنتلآ | ۵۰ نالق یحندرد

 1 ناملق یعند | ۷۱ رآوغرغ یجتنوا
 ۱9۳ ول واب یجتچوا | ۷ ناسوُدا یجنشب

 100۰ سویلوب یجنچوا | ۹ نایردآ ییخشب
 2 ناز : کی

 ۱9۵ لسرام یجنکد ا شم O ی رب گر
 ۱ ۱۲۷۷ سالوقی یجتچ وا

 ۱999 ول واب یهتد رد 5
 هات ۸۱ نیت رام یعندرد

 100۹ ي ېګدرد | .
 9 هرووه یعندرد

ya.“ 7۱9۹۵ ۳۹ ییچحشت  

SAR 1 OESی تب فی  
 دا ی ےک ا 2 | 4 ۲۳ ۱ یچنشب ° ا ھو | ۰

 ۱9۸۰ تسکمس ےس 9 ۶
 hl 9 ۱۳۹ سافت یجنرکس

e۱9۹۰ نایر ءا ےک دب لب  
 1 ۳ اک و ۱۳۰۳ رشعیداح اون تنفس

 ۱۹ ر وغ رغ یجندردنو (هدن ویئیوآ) 1 “وا

 ۱۵۹۱ ناسوْیا کت لز ورق “اق ا
 5 ۱۳ ۰ 6 ںاھچ یی ب

 ۱9۹ ناملق 5 یجنزکس 0 ۳
 5 ۱۳۱۲ ناژ یجنکیا یرکی

 ۱۰۰۰ نويل یجنرب نوا 99
 ۰ 0 1 مس  ۱۹ ار فک کا

 عع 0 ۹ ۰ ٩٩۳٩ رآ و ITE 3 یجنکیا نوا
 2 e 2 | ۲ نالق یجنتلآ
 E 3 ۱۰۲ ناسوتلا یجئتلآ ۱۲۳ ن نکس | 1 “تل٣

 ۱۹:4 ناسوئیا یجثن ۷
 E a Û DOY نابروا یچحشب
 1100 ندا کلا ےس 2 ۳۳

N TEAMS SE E 
 ۱۷ ناملق یک ر وفط هد هر)

NEF۷. های را  
 2 و ۵ ۳ ۳ | ۱۳۷۷ راوعرع یر نوا

 NS وز یا | ۷۸ نایر وا یعختلآ
 ٩ 1۸۹ 3 : ۱۳۷۸(هدنوین_ وآ ) ناملقیعندب ۳ ناسکلا | و رو ِ

gt ki:٩۹۵۹۱ ناسوشا دانوا |  
 E 4 11 ساغیلوب یعت زوقط

 Ma aa او ۱۴۸۹ هدامور)

 11 ناسودیا یجتچ وا نوا ح اونب یجنچوا نوا

 ۱۷۹ اون یجچوا نوا ۱۳۹4 ( هدن وینب وا )

 ۱۷۳۰,  ناملق یجنکیانوا | ۱:۰: (هدامور)ناسونیایعندپ

 ۷۱۷۶۰۶ رب زود نوا | ۱:۰٩ رآوغرغیمنکدا نوا
 ۱۷۰۸ ناملق یجنچوا نوا | وی.«  ردناسکلآ یجنشب
 ۱۷۹۹ ناملق یجندرد ۳۳ | ۱۱۰ ناو یجنچوا یرکی
 ۱۷۳۷۵ ف ۱:۷ نبترام یعشبی

 ۱۸۰۰ 2 هدنوینیوا )ناملق یجتدی
 ۱۸۲۳ نويل نوا | ers (یعدم

 ۱۸4۹ ېپ یجنرکم | ٧٤۳۱١۰ (هدامور) نج وا یجچتدی

 ۱۸۳۱ رآوغرغ یجنتلآ نوا | ۱٤۳۹ (هدهلاپ)سکیافیهحش+
 ۱۸۹۰ ی, یز وقط ال وقت ىجنشإ

 ۱۷۷۷ نویلیعنچرانوا ۹ (هدامور)

 اش كەر (Cap Papa‘ ی ؛ورب اباب
۶ ۰ :۳ 

 كن هفروک س ارباب و ۵. دندان |

 ی یا زی تن

 وا وا تصنم هربکد ءرق «هلناعبت ندن رلغاط

 بصف aE ۰« هچ

 4 - ردهبرقرب كل وب عفاو هان یانگ كناچ رب نالوا

 e اش تلف هدیادا موز قرش

 9 لو 7 فرش هزتمول ما ساب

 * رد هبر و كوي ر هدن رز وا

 Ek كن هسنا رف( افا ۲  مسژا و(
 ناقار جو هبعویط روح «بو) وا

 :ردش زا ا قروح 7 و دن رود نونف و

 دوم هکا درب ییهسنار ة فیتسانم قلوا ناتسنورپ

 دم «بولوا ا راو شک هبهزیلکذا «ب ول وا

 ردشا كلبل#م هدرلن وفلاراد ضعب «ك رهدک های الآ

 1  .ردشقا تافو هد۱۷۱6 ؛بوغوط هد ۷
 اوا داوخ اب ۱ ۲

(Pa pous, Papouas)۱ عو  

ekطیح رح 1 كاد  

 بول و هم رک " هربزح 1 کت درج ساب هد ربیک

 رد قرع ر درب

 یکی نالوا هدم و قو قمشكت هربزح و

 ی یاس دارا ی هی

 ' هدنتمج برع كنك کیو هدنرلهطا یعفو هینودلاق
 او و رس ید كنب ارج وام نالوا

 ی

 رول وق رهلوا طول قوج زآ هلب رلفع ايسی وپ هلبا

 ۱۱ ۳ ۱ ا مرغ ىدلج كراو
 ۱ را درام «بوأوأ
 ویوق ردق ا انداع هدنرلطبو «قيخآ

 اغ یرلنورب یدروقح و یریا یرازوک

 نلاق یسیغاشآ «بولوا هيا كل یسیراف هو هدناکش
 .رووا

 1 کج تلآو كو یرازغآ e راکیلد لورو

 ۰ ۱ یرلندب یاضعا «بولوا طسوتم یرلتماف .ردیربا یر

 3 یرلجاص : ردم د ا ا دن رواو تسانتم هعفدل و ۱

۳ 1 
 1 اقم سوس یرلهک «بولوا هاشم هنسیغاب نو وق

  Eو هب غ هفلتحم لکا هنن رشاد هلل رلح اص 3 1

 ا کا هسا یرلد داق  ARALشاز او

 عور ىر ةسلا .رازغا 0
 تدقارپیرب رروا ییرب تروع زکلاب اضعبو لاغشپ ._ ١

۶ 
N ندن رشد ثتااویح .راراق وص داوم مسح و تبرع 

 ندینکیک یسهکح ناسنا «یرل-_ةلنادرک 0 6
۵ 

Eê 

 ۔وطو هن رت ورب «هنرلقال و «هدلاح ینیدل وا ثترابع

 ماط رب ترابع ندهراسو قجوبو كيك هنیرلقاد



IW هک 

 یند یرلتنیز عاونا ندقا ریو كجج هلیو شوقو
 عاونا هلقمالغاد ايو كمري هنیرلندبو زو .ردراو
 ایس یند هلزایوب اط رب یک یرلفدبب لاکشا
 كيوص ابرثک | یراهناخ .راردیا نیولت یتیرلندبو
 ك راج اغآ هو اطءبو هدرزوا رلش زاق شلاق هدنما

 شاپ هلرلقاربایو لاد هدن رللاد

 طالشخا هل رلیرپوک هدنراهرآ رلنالوا هدنرزوا وص

 «بولوا فاتح یسدح رد تن رکلیشح و . .رردا

 یرلک ددیالتف هدبرح هله.رارب ید ینا ناسنا یرلضعب
 . دن داع رب یرظک دتا تیاعر كنسهلح كع یرلنشد

 هلقیلابو هلوا هداس «بولوا یشحو اهد یرلطب

 لاغنشا ید هلءءارز زا ر هسا یراضع ؛ زا راشا

 ینوتوت .راردبا عرز هراسو نوت وو سناتب «بودیا

 .رزبکیح یرلضعبو «رارحما هلرلفوسبح عونرب كوي
 یرلبورشهرب هیاشم ههربب یرلود راقیح ندیاب ع و رب

 یرلسب ر ايو یرلتموکح هنوک رب .ردراو ید

 لرل تک ردنا تاعر هن رلت داع ی بول وا

 هدنرادنع جاوزا ددعت . ردراو یرلتعاطا هرا رایتخا

 .ردراو یرلیراق رر كن سیرثک ۱ .هدهسا عاسم

Eراتذخا بوسوا لصف هلوق رهعزانم  

 ۔الم هدرافرط ٹکا رویا .ردیعرم كب یسهدعاق
 بولا طول دلبسلاها تن

 نیم ردسق نوع مراپ یرلنالوا صلاخ قو زآ
 تاقیقح هب وکرب كد هنوک ون هدنقح یرلتاسل .روئلوا

 هقش ییاسل تكنهلیبتو موق ره «بویلوا ارح)

 سرا ریا ید تا
 . ردظوع ییدنلو تیازفو تا

 ۔اوروآ « بویلوا یرک ك یرایدنک هجدادعتساو
 هل ومس و هدیلقن یرلشیا ضعب یرلکدروک هدرلیل

 هدفنک یی .رارولوا یف 332 وا و
 وبا «هدراهسیا نالسم رلیالم یهدرافرط وا راسو

 راشناو لوخد دو ھه ا نید هجا 3

 . ردشم هم هدیآ

 ات
E.زد  

 . رد رابع ند رلدبق

 تواک ذ

 t jÎ(Pa pouasie) ویا دونخا

 ہر رج هک کی یک ہد ریبک طبحم رحم

 ] تع ارم هنس هدام «دنیک» ]

Jy (Arehipel Papou ) 

 وو هدننېج برع کندن

 عقاو هدنسءرآ یرل هطآ مارسو ( ولولج ) هللا هرپزج

 ۳۹ اهاو (هرمد ولی

 پ | پ

 هل ۱۲۱۰ GB رخ ۱

 واد دنن یر لو

 كح وک كب یرو- ةو طب وته یدرد ت وب یح وا

 حبه ۷ ۸ ۲ ۰ یس و یطس هد اف تلنس هلجح بول وا

 را <ودیشک

 یرلقاریوطورونس هلرن
 یک راک كنەنک یی یااو حو تاناب

۳ 
 اعر وا بول وا قاغاطیرلیض

 . ردتام ك

 رک د «یرلحاس#< «یرلن الیب «یرویط لزوک بول وا

 ك یرازوموط ندهیلها تاناویح و یرلهغابمولباق

 د م ولعم ما یلاوحا كن شک ا . ردف وح

 «ب ول وا ب وسن هنف رع وا لاها ی هدن رلف رط جا

 عبات هکذف سر رلیالم نالسم هدالحا وس
 یس دیمال بسا تعوکح تسمه رب رج (هرودنا) نالوا

 را رد: دنسه رادا نوش

 i | سوا
 نرف ین

 64 یضاد ر عیماجج» «یدشماشسا هدنرخا وا تورم

 , ردن چاس 7  1

Pappus)ریهاس دید بز سا )  

 ید رد 0 ندنب ویضاتر

 ماعا یربا یییدلوا شم زای هدیا و ناسل هلی ا ونع

 ر قلعتم هب ایفا رغح 9 ینب دل وا د وح وم قره وا

 اخ ییدلوا بايات یس ات وب مە ید كن را

 ردد و> وم یسهجرت یک هد همت ال

 اتش CSM ۳2۵۱88 ( E) شنا

 كنارح رف ؛بواوا لدن ا كل رلث و

 ځرا ٩۱۵۹و ؛شفل و سوپقسپ هدن ریش (سیاویاریه)
 دز دیشم زاد ریست رب عا .ردشما تافو هدنسید الیه

 5 . روا وا ا رجآ یسیط رو هدنس۷ ۲ تاطایش

 عقاو هدربک طع رع ( PP ) ۱ یتا

EEاس لک لامش كنس ه رب زج ) قد )  

 یک ەد روک ذم رح 7

 رازسنارف

 هدیه وع ها صضکب اب | مګر و هناتسرب هدار وا

 رب لنت رام یاب .قیلاد 2 زد راشع اشنا
 درد ەد

 2 نت وانا

 نازا باتک راد هق وقح ۳ جت

 ۱ ك دالیم «بوا وا نارا وە لا و کسا كا كياسع

ENلروا قزام) و شوط هد هک نف هدن رلګ را  ( 

EEEبولو ۱ یمهاکسارپ عقا و » 

 ۰ ردي ساھ ۶ ۳7 تار ہت سم نسسنا رف

 قرح كوب

(Papinien, ‘Papinianus) 

 ض٣ ق 0 دق وقح هدب ران امز ( روس میس ) |

 یب( ) یش راق ه(الغاراق) و دعب «بونلوب ياا



 .ردشش وامادعاندنف رط الاةاراق .ندنکیدتا هعفادم

 یساسا كنقوقح امور یرارآ

 . ردش وا باغ یر وصق ب ون و ی رلوسق ضعب گلاب

 اانوغاناب
 هداح د دواز ر DE 2 ی امده ۱ م

 6 هد هسا شغل وب هدنرکح

 تب ونح یاش را (۴۸۱۵80010)

 هوو كل ویرپ ندا زا را

 اتش هل

 ندنلحاوس ريبڪ لد رو نالاو و دنا ممح ب

 فلففل وا طبض ندنفرط یلیش یمسقراط رب نالوا ترابع

 ییلکش یبوا زونیو رب ايو
 (دن ۱) كند هط و . بول وا ىم كن

 ا ها دک رس تح كىەرو دم همطق ما و

 هنطعا ےس نالوا مبا 1 4 روپج ندنح ۳ سرو

۰ 5 ۱ 

 هدننونج یابنم كنهعطت و تح .ردشملاق صوص

 ۱ شن آ) نالوا دودعم نوا وغانات ب ولوا
 هب رس یس رع یصن ید راح راس ل.س هطا ۳ 9م د ۳

 (یط ر

 لندن لاو 2 رددباع هبا وغات یسیق رش ىصإ و

 اشک | «بویل وا ناعم ما یدودح كىا وفاتاب

 اا سن هلا هعطق و ارهب نس (ورفنو ر)

 طخ هدنشهرآ یربک یارک نانلوا رام ( هم )

 رول وا رابتعا دودح

 ها رح و E یسهحاسم و د و دح « فوم

r : 0 o 
 نەى واح ص ه٦ هلا ۰ ٤

 هبیسالطآ طیحرحم كنسهلسلم (د آ) «بولوا دن
 یسیل ام مسق

 « ریال راط هک دیک یرع وط هب ونجح «بولوا عداو

 قوح ر ب ول وا حالی کل ا لحا سو

 .ردزاو یرلء رب زج دیس ونو رب ها را .ذ روکو یوق

 ايما الا

 اب قن ایوغ

 ا رابع دنس هور بام نالوا مبا

A 

 ابونج لیتر وج یلیش اب رغ «هلیسارحت
 الفا ط.# رم یجد ار با یی ودح رمد ریش

 ردطاحو دودج هلا :

 بان سد ر رومج ناتنج رآ ۰۱۷۲۰۹۳ ی

 نالوا عبا هبیلیش و ۲٩۲۰۳۰ ریارب هه طا
 علم ۰ عج رار هلرهطآو هب رع لحاوس
 . ردءزنم وليك

 ااا س .یرالوک هی رابناو لابج «یبیعیبط لکش

 مولععو فوشکم هلیماع زونه یرلرط جا كايوغ
 را تامواعم 4 ٩ یب هیلخاد لاوحا ندنفیدل وا

 هاش وا هرزوا تیم و۶ دةس نکم ثمر و

 دو هاا وس تخم

 «بولوا تراببء ۽ ند رلل وق ض+ دو ندب راک را ندا

 .ةحاسم كیاپ وفا شش

 ظاظحا ۱ ی هح بد هحرد

۲ ۳ ۱:0۲ 0 

 « بولوا و قلشاط و ط فا

 .ریلیپ هار هتااویح رلتوا ابق ماطر نالوا لصاح
 .ر وږه هباشاب تاناویح ندنند ورب طارفا كياوه یدوس

 رللوک یلزوط اطر ید هدنفارطا یرلارجم درارین
 ۱ ق اوس. ردراو رلقلقاطب و

 او كب رتوا راراب هنا اویح هدرلا روا هل
 نو و «بوشلر هد لاروا راز «فلعا وا

 ۱ ااو یک ریغرصو تآ «یکع

 هقرش لدغ هرزوا تیعوع یرار ك هعطق وب

 یرعوطهبونج هدزآ رب كنب ارم «بوقآ ًایزاوتم ناه
 0 یا يراد زرو - ردراو ليم

 «رس وبر نالوا مبان اکوو تووشولر ورفن ور
 .هتاس ور وقیش ور «سوجاب هدو ر ؛ودایسدوب ر

 خد یرلوک .ردسوقلاغ ورو هلیوقویر «زورق
 نالوا شالف اد یو ليش بولوا قوح

 ( ایویدلا و ) ندا لی یعنانف ك ( ورغلو ر ) و

 ی 0 00 2 0 نالو (هبورکنال) و

 لب رلمسا (رتسوم)و (هول وق) «(اتاوف) ید هدنسارج
 . (سرپآسون و) هدنعبانم يرهب (ودایسو) «لوک جوا
 ۳0 و درج اهدو

 ۱۳ ۱ یر وک (ویتتج را)

 — , یاناوسیحو تالوصحم «یماوهو ملقا
 یطسو كنکام

 . هلییاسح دارغیتاس یسهحرد یطس و كنءرا را سابقم

 هدنس هطخ (تووش) نالوا كبد

 ۱۱۱ ۱ نیز بولوا ل

 .زبیآ ردقد ۱ .N رفضلا 1 نیشیقو راق >

 هدن راو-ج یزاغو (نالجام) نالوا ییوسنج یابننم
 تاک هدطابش هل رلز ولاک نالوا یزاب كاروا هسقأ

 نالوا نیزاب مزیو .زابقبج یراقو ندهحرد ۳
 لئدش ردقوآ كب زوو راق و تدور ید هدرلبآ

 ره . ردیلکروسو نوزوا یم وم شيق «هدهسیا لک د
 قولوص ردف ییدنلوا نظ یساوه كنا وغانا, هدلاح

 ضعب كنابوروا ىد هدم یونج كا «بویلوا
 نیتنجدآو «شاردشبتب یرلهو مو تابو بح
 هل تاسدن | کلا .ردرلدخا ناکسا یرارجامم ییثو

 . ردیلتدش كت تدور هدن رال عفن م نالوا تیرف هنس

 یساو-ھ ع بول وا 1 یرازوغاب هر رز ز وا ته و

 . رد سبا



E 

  ۳اب وغااب

 خاطر زسقاریاپ ایرٹکاو یلنکید دصيف یرلجاغآ

 هدنسیب ونج مسق «هدلاح یراقدلوا ترابع ندرلیلاچ
 رلجاغآ كوپ تالهتسارک هداع هدن رلکتا یرلغاط دنآو

 نسررض ید یرلاعرم كنهح و .ردراو ید

 هلئاویح نانلوا ریبعت (قااغ)و یعاونا كیک «بولوا
 قوح یاناویح .رارالتوا هیشحو تاناویح رکید

 راسو (وراق) «(ونات) هلیعا ونا هجا رقو كيک «بولوا
 هیسش> و تاناویح صوص هباقمآ فورعم هلرلمسا

 یعاونا كناغااوو «شوف هرق .یک ینید لوب هل رٹک

 روبط راس هلریطرب كجوچ وک نانید یشوق كنیم
 دنآ .رویللو یسهفتلحم عازونا كرلقيلاب هدلحاوسو

 .ردراو ید رلتآ یاب لری هدنرکتا یسالساس

 ۔اا س . یرابهذمو ناسلو تیسنح «یسلاها

 «پولوازا كب هروک هنسیضا راتعس و یسلاها كناي وغ

 كي شب ترد هلا هیاصا لاها ردق ۰

 ۔ ونج یاقمآ هیلصا لاها . ردنرابع ندیلا وروآ
 یکی نیدلوا یخد هدنرلفرط رباس كنسیپ ونج مسق كنیب
 ء(هشلئ و ). بولوا بوسنم 2 (ناقورا)

 منم هیدلسیفو موق جاق رب هلرلعسا راسو (هشلئوب)

 تیموع رلن ون .راردفورعم ھليا (نوغانا) یسهلجو
 یرزوک «بولوا رلمدآتسردننولیوب نوزوا هرزوا

 یرلفاد وط ءیصایو قیصاب یرلنورب «هایسو كج وک
 «یلەبق یرلنلآ ,شازوا یرغوط هبیرلبا یراهکحو

 لاقص ءزودو نیلاق «ءایس یرلحاص «یصای یرازوب
 دراهناکنح .ردکحوک یراقایآو لا «زآ كب یراقیب و
 هدنتلآ راریداچ مساو اهد قجآو هباشم هنب کرج

 یراحالسس .راراشاب هلیاوآ هجاشابو «راردبا تماقا
 ییغاب شاط یالراوب و هلک قفوا ح وا یکیا هدنجوا

 هلا (الو) نالوا ترابع ندیآ نوزوا رب ناو

 ٽرابع نددنک كود عو ر لر ا رییعت (وسال)

 یراحالس یکكنفنو قوا «قارزم كنیراضهب «بولوا
 ها وسالو ییرلشوف هود با (الو) . ردراو ید

 رریینا كرنوب بویلوآ ییا ویح نانلوا ریبعت (قاتق)
 رول وا طفلن ندزافو یرلاسل .رربک ین رایرد و

 زلهدآ نکاس یرلیدنک . دن اسل رب نکرحو ترس

 ضمب رکید كن رلتکلء و وتو ضع بول وا

 نیتنج رآ ینعپ هلرالپوروآ نالوا شمشلرپ هدنرلفرط

eیک ہدنسیلامش مق ى ؛بولوا دعتسم هکم رب دشش  

 ثاب

 تعانق رنو «هدهسرلشمنع شوخ هی راا ویاسپسا
 هب وا كن ریص یس هلساس دنآ نوتبسب یرهراصب «بویعا

 هلن اعند هرزوا كجا طبض ینیرارپ نوتیو قعا هنف رط

 هب یدعش اذه حم .دراشغا قوس رکسع هن زارز وا

 کلا ؛بویمهلوا نکم یناکسا هلیماع كنهعطق و ردق
  (یراموئر و)و (نوسوار) هدنلحاس كنتلایا(تو وش)

 هللوب ریمد 9 «قرهشلوا راعا هلکساكح وک, أ هل ر لما

 ید هدنرااحاس یسهیونح تهح .ردرلشفلوا طبر

 هیرګا یقرهنلوا شات ول هلک سا كح وک ضعب

 هدنهحوا .ردشءالْشاب هندیدع رو ریمد یعوط

 هلک« ریدشیش تاناویح دجاشاپ رارحاهم ندیا ناکسا
 رفع تبشا هبوک ر هخعارز «بواوا لوغشم

 .ردشمال وا

 ایوغادا یسهقفتم ریهاج نیتنجرآ س ,ینایسقت

 یهعساو هعطق و «پودا تیک اح یاعدا هنن رزوا

 هتلاا میسج ترد ریز هحور كرهدا دع ندنکلام

 :ردشع | مش

 همدای و ورغنو ر

 نویز ويد هرآرق نکو ن
 نوسوار توب وش
 درگ هاب زورق هتناس

 ۱۵۱۹ یسهعطقای وغانا س. یسهیرات لاوحا
 ین ود اییاپسا ندنفرط ( نالحام ) ناد وب هدنح رات

 هروک لحاوس گلاب هيلا یوم بوناوا فک هنماد

 هدناشرعت یلەغلابم قاط رب هدنقح یسیلاهاو شلع:

 یزازیک ود هرلن وغان» تقو یل هدانوروا ‹ غغ و

 (نورباب) رودوموق هد ۱۷٣٤ .ردشلفاب هل رظن رلمدآ

 اا (ین روا) هد ۸ ۲۸ و سیلا و ناد وق اقا وتم

 «بودا قرص و فذک ید یا راف رط ك كناب وغ

 قم تام ولعم و درج یسهیعیبط و دی را لاوحا

 رارب هل راف رطوا راس كند ونح یاش را . رد راشءه رب و

 كنکلاع ءروکذم ٌةعطق «بولوا عبا هیایناپسا سا

 دنآ اربخاو ؛شغلوا لامها اینوغاتاو هدننامز یلالقتسا

 یی یم” راط نالوا هده بر تام دن کلا دولت

 ہ دنس هلثامیسالطآطیم رع یک یکیدتیا طہض قب روهج
 و یتموکح سرا سون و ید ی ۱ مق نالوا لء

 . ردشتا

 انس ەرىزج دیس هق الم ) Patani ( اا

 ر نالوا یانمه «ه دن سیو سش لح اس »+

 مک

 ده

 رخ جی تا
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 لوط ۹۹ و لا ام“ ضع 8 5 «هدنب ۰

 رب نالوا یاش «بولوا هیصق رب مقاو هدف رک

 یسیلاها ۳۵۰۰ .ردیزکم كت همالسا تم وکح

 ی هلیتفو یتموکح یناناپ س .ردراو یتراحت یلیخو

 هنت تح كنم ود مایس ه لود بول وا لنیباو وب

 مش هن راما ۹ «نوحا قفل وا ۳ یو ؛هلکمک

 1 بی Ar e اس رقت یس هیعطس ا شی و ردشغا وا

 ك تااور و دیو یس اھا «بولوا هزم وليڪ

 ۱ ۰ + ۰ ۰ یرلصم ۳ ۰ ی رل_ٌصعم ؛ ردفاتحم

 .ردرلشعا تیاور شب : رلف دل وا ۰

 هدناتوب ( ۲۸۱۲۵۹ ) هرتاو دوخاي

 ۲ هد ی رلصعب ر

 ا
 یانبه هدنح راخ كنلخدم یرفروک هتنر وڌ «هدنلحاس

 0 لامش كنس ەر رج هب ه ز وم

 (ایاخآ معهدایلا) ؛بولوا رهش رب هدنحما كوق نالوا

 «ییاهل لزوک «یسلاها ۰ ردن داس كنتلاا

 قلعتم_هراهویم راسو رجا هلموزوا وروقو یس هعلق
 «بولوا ربش رب کسا .ردراو یتراح كلشيا كب
 كن سضعب هک یدا راو یرادبعم قوح كب هلیتقو

 موولا یراهارپ و
 لا هبوانم هدعب «بول وا یزکرم كنکلسن رب (ایاخآ)

 تا تاب , دهم هنلا كرایکیف وو دیاگ او

 "هرادا
 رک تلایا ح ورشم

 هل زفروک و و هدنجراخ تن رفروک هشنروق یزفروک
 هغ ندقرش بول وا مقاو هدنسهرا یزریکد نات وب

 .ردهزنم ولک ۲ یمطعا ضعو ۳۱ لوط

Paterno ( ( ۰ 1 ) تا تنها 

 ۱۷ كندیا اهوهدنشایا (هیاتف ) ۱ 9

 هدننامز هییاعع تاحوتف .رددوح وهم

 E £ ۵ 2 اه ات كاتوبو : او هدا ام

 NEE ردشُم وا ذاا ی

 ایل ےس

 «بولوا هبصقر عقاو هدنسب غ لامس هزب؛ولیک

 ندکسا «یسهقیتع را ضمم «یسلاها ۰

 .ردراو یراوص ندعمو ىلا روش یرب
 هنسهرصاخاور (۳۵۸۱۲۵۵۱0) ا و

 ندنراتامرمق ناثوب ندرک ۱ سالفوراب

 كن (هنله) .یدیالغوا كنم رادبکح هدیرقول بول وا

 اور بولوا ندنابحا كسوالیخ آو ندن رلبلاط

 . ردشفل وا لتق ندنفرط روتکه لغوا كنب رادمح

Paria ( ۱ 1 ) ۷ كني وا هداملاتا 

 لوک ˆ كچ وک رپ هدنسیپض لامش هزم هونیک ) "۳ ۰

 كا رازم هلییارس رب ل( نویپیکسا) هد رانک بولوا

 .رددوجوم یراث آ

۱ 

۱:9 

 مدننیم نت ا SI هاب

 لوط ۸۲ ۲۵۰ لا لاش ضرع ۲۵۳۳۷ و

 هاو هدیفرش

 ۰ ردب زکر م

 تای ب هیظطحت رام «بولوا رهش رب كوي

PY eلث رب «بولوا یسیلاها  

 هوس هغ رش حاوج قوحرب رد رایع ند رلیلا ورو آ |

 ههر اسو هلح رک «نویف ۲ ر «تایویحو ی را هب اصب

 رم ۳ یکسا ك .ردراو فراج كلشیا كي قلعتم

 ینیدلوا یا كنع دذ رهش ) هروب ) «بولوا

 . ردب ونظم

Patti (هدايا هنیتسم كنارلمس )  

 قرەلوا ہدنب رع هزنم وایک ۱ كن هنتسم و ٩

 1۵۰ ۰ بول وا هبصقرب هدنسنل امس لحاس كن هرب رج

 ۱ .رد راو یزتسانم یکسارب و یسیلاها
Patia )وق) لند ونح یاشتیمآ )  - 

 «بولوا یتامریا رب هدننبروهج ( ایبءول
 هدنحا ید هطح ) دق واق ( فر امین 0 ا ۹1

 نایرج یضوط هبیبرغ بودنج هدمر و برع لامش
 «رورلاد ند. :عاك داو رب نیردو راط «كرهدا

 هب عش N «هرکص ندنایرج كلهزتم و اک ۰ ۳

  .رولوا بصنم ی طع رک ندع آر یم

Li ] ( Patchakamak (قماقاچاب  a EE ES 
 .یدیا ت رابع وز اشنا «بول وا یراد وبع» كوي كا

 .یدبا هدنبرق اهل کوی كا كرلنوب «بولوا

 | رسخاپ
 شغن وط هدتی زا هد سد د ریه

Pachymère)لود هسنارب (  

 جرات )۲ «ب وا وا لند رلخ روم

 - ويلاپ لام یعنجواو ؛
 ۱ ندقدنل وب هدراش رومام اعم ض#ب فا و كف وا

 ها ۷ «هرکص

 :ردشمازا تانک رب ها ونفع

 ع
 ا لا هزامولیک ۶ ۲۰ كنيرپش ( ناوقنب )و

 هراموس ( 8۸010۷ ) تندب د وخاب

 هدنلحاس یبرع بونج نسهریزج

 «هوهفو یسلاها ۱۰۰۰ بول وا هب صفق 4 عقاو

 .رد راو ین راحت

 دراو یرا هناح راح رب هدر ېش وب  رلب کف

Paderborn ( ( ۰ ) امن هی 
 5 1 نرو رداب

 زر اتو نوت آ < رب ول نوفاک

 لا ندنیم) اه

 ر هعطق هلاکت كناتسدنه ( ۲۵۸۲۵۵ )
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 تاناویحو رویطو زوموط و یرلت | لوبقم «ییانغایبخ ۱ عیات هنرن ( هبل) «قدوا هد ونح و 5 3
 e بود وا هبصق 1 هدن رز وا اچ (ردا)

 تا رکسم راسو ه راد ءیسیدادعا ب نقوم «یبیل اھا

 .یدی 4 ۳ لقتسم من هلو . ردراو یسهقیتع راثآ ضد یر هق راف

 3 ام ز 4 ا تح

 نازو
 - بطق ناطلس «بولوا یرادکح یعتتن آ كنسهلالس
 هناخ ودباب ندنایناتلیا «هدناح ینیدلوا یریق كد نیدلا
 : لالح.ناطلس یرذآ و هات را ۲ . یدیشم راو

 نامرک هلیامرف كناخ ودن اب بیا لتف یی رويس ی ,دلا .
 سولح هنگ *

 (نوناخ ماع هاش) ) یزیقو(نوتاخ نیج ود رک ) یسهجوز
 .ردراشقا لتق ینسیدنک هلییامرف تااخودیاب هتیا

Pas du Calais )لاق » یتعی )  
 9 لكنا هلباهسنارف < ۳1 هلاقوداپ

 طبر هنب ریکد لاعش رد (هشنام) «بولوا زاغو رب
 ءزالکنا هلیسهبصق ( هلاق ) یک دنلحاس ةسنارف 2

 یض ع نالوا هدنسهرآ یسهبصق (ه روود) ی هدنلح
 AT ہلکا ییا و .ردهرتنولیک ۰ 0
 . ردروصتم یساشنا لنوت رب هدنتلآ كریکد

 کد (هشنام) بن «بولوا ندنسهیلامش تالاا تن هسنارف ( 2 5 یلایا هلاقوداب
 قرش لامش «هلزاغو نالوا يانمه ندنتهج ییرع لاعش
 ید ندنتهح رع بونح یلیتلارا « لاش » ندنتهج
 ینویعطس ةحاسم .ردطاخو دود يتلا ( هموس )
 .ردیشک ۸ ۱ یسیلاها و هرتهولیک عیرم ۰-1
 سوت رآ کسا تلایاوب !رهرهش (ننآرآ) وکرم
 لکشتم ندنعشرب كس هظطح ( اید راقی) لس هطح

 .ردراو رغاط كچوک قاطرب هدنرلطسو پول وا
 هی راقسا سیل .ردزود ئ .دضا را كنم رلف رط یاس
 یلودح ح واو یرب جاقر .E هشناق.( هنابل ۲
 .ردردق هیهلاق ند A یر درلنو کن درا و
 یبهلول و یی دعم روک ؛یرلعاط لیقاچ و هتلاه «یرحم
 قربم كب یتعازو تانا یسیضارا .ردراو یروماچ

 یعاوا كرل» "رمیسو

 لصام تاویح شارپ ل
 يولواقوج یراعرب ؛هدهسیا زآ یراتامروا .رواوا

 E ب ردارب ,د6٩ هددسدا شما

 و هوا ها هع ونه تا وبح بول وا

 عتسم هنلاصحسا ايو

Département, de Pas) 

۱ 
| 
| 

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 عای بول وا یرلبا كس یی د انبص رد راه یسه راس ۱

 هراب «ییبح «ماج دغا هلش اد «ز «هخوح یکم
 . ردکلشا ا كب یتراضو قوح یراهش ر اف اتو

 هب وتب «سموا تاس < یو وه هی ولو و تلایا

 € «بولوا E داْضق 3 هل رلعسا لو تسو

 دعا ییهب لپ هراد ٩۰ ٤و هیحا

Padova) ۲هژژداب كنايلاتا ( 200186,  
 ۳۰ یکی و هدنس دطخ كليد و

 یهمنه هستن ره ها ر) 3 ق رول وا E هرم ول

 هدنسیقالت لحم كناچ ( هن وږلیکقاب ) هلا لانقرب نالوا
 روهشه یس اھا e he a بولوا روش ر عقاو

 ات «یسدیعاب تاناب یسنافتک دوی «ینوتفلا راد
 عیانصو نوتفو مولع « یس داخ دصر <« «یسەزوم یییبط

 هبادعا یتاکم دا چم « ییعج نا رز سایمداق 1

 دوس ات روپشمو عنصم و دعتم یسراسو
 ءیسیریوک لزوک جاقرب «یسهنیا عنصم راس و ورتا
 او هلد ر وڌ «تاج وسم كيو دو «هخ وح
 تاتاویح «یعاپ دوز «تابوبح «بارش «ی راهش راق
 بول وا رمش رب مد كب EEE ات هراسو
 قیرال آ هداطس و نورق .یدیا رومم هدننامز رایلامور
 ندنف رط نال راس هدعب مولا بی رک ندنفر بس 1و

 تیروهجرب لقتسم تفو یح ارخ ژمو ؛شفلوا میمرت
 هرکص ندقدن وا هرادا هدننر وص
 هیایرتسوآ رب هلکید و هدعد و ؛ شغل وا طہض ندنفرط
 اا ۳ هدنداحتا تكنايلاتا تیام بو
 دانا یرکرم كاا رب نالوا یانه یر
 یسلاها كنتلابا هوودا سس. ردشف وا
 اب یر هبصق رج ساب هقش ند ا «بولوا
 EY هتسا ی ریجاس وم کا

 كنفاحس شوم هدنت الو سیل 23 اداب

 هک «رد رهمر هدنساّصق درکزالم

 وص یراص ن لک ندنتاضق زونطا لرغ اس دن زاب
 هدنننف رط تا كد رک ز E لکش ا ندرلباچ رب را
 اد

 ( Padilla ( ماوس نود الدا
 «بولوا ندنسارک دت ددا ~ ہد

 ندا روهظ ی راق فک a هدس تم رات ۱۵۵۰

 شاوا لئا هب ایقف وه لبحو :شمک دندساد ر یللالتحا



O 

 ییرارادفرط «هلیت مج ماظم یکیدتاباکترا «هدهسرا

 بولغم هد ٠١۲۲ «لفلاق زکلا بودیا ریکلد
 يرام یمهجوز «رذشفلوا مادعا «بولوا رم-او

 .ردشا تمواقم تقو یبخ هدهدلوت وقشا
sji! ) Padington ) 

 كنهردن ولو هدنتلایا (سکسل دیم)

 یسلاها ۰

| 
 ۰ «بولوا هبرقرب وی هدنتهج برع

 . رد را و یرلن رحم ترا دویو

 ) Belem ( ماب هلرکید ماو (Para) اراب

 عسم كنایلیزارب ہدیبونج یاشمآ

 لامش هزم ولیک ۲۳۰۰ كب ( وربنایوبر ) ۰ ردب زکر م
 ا

0 

 ۳ عاص كندصنم یعامرا ) س ق و ( هدنسرب ص

 هدب ع لوط TRT E ها یون ضع۱ ۲۸ و

 «یساسیلک رب كوي «یسلاها 4 ۷ 9, و بول وا عفاو

 جرپو یت کم رب لوی رول وا هرادا ندنف ۳

 را تالشا تا نلدهر ۸ قوما یاقاق

 یتلایآ لامس دا تكنایلب زار

 قرش لامش .هلر ( هنایوغ ) الاش «ب واوا

SN 

 یتلایا ارا س .ردراو

 ندنتح

 ابونح «هلیثلایا (وناهنرام) یش ءا

 نوزامآ ید ابرغ هال رلتلایا وسوشونامو زایوغ
 .ردطا ع هلیسعساو هطخ

 یل لوا هزم وا ک برم ۱۱٩۱۷۱ ۲ یم 4طس هک اف

 2 رز وب هک «ردرا و یسلاها ۶۲۷۲ کلا «ه دلاح

 الی زارب یر و مو

 وا عساو

 «بولوا ندهیلصا لاها فل رب

 كنسيضارا .رالب رابع ند رام ویحزو ند رایل ر کت روت

 قرش بوح ز رکاب «بولوا ق واو 2 ۳

 نزیطع رهن

 «بواوا كاا 2 ىلفسا

A ۴ 

 (نوزا امآ) . رد راو عاط ج قرب هد هح

eaارج و یصعم مسق  

 رب راسو وغتیسکا ء زوباال ندنرلعبات هلروکذ» رېن

 (نیتناق ون) هل رکید مانو (اراب)و ین ع مسق رار قوج
 تاغ یساوه . ردیآ او را ییسیق رش مدق ید ی رپ

 نکا «هددبسا تام كب یعارب وط «بوسل وا دیس
 ا ءے

 . رویفلشیا ؛ ب وا وا لطع» و یاخیر ۳ رط

 . ردقوح كب یرلذامر وا ش تالوصح 2ههمروک هطلابو

 نادن ال و ص۶ كنايلب زا ر مو س دی و هیعارز

 [ .تعحارم هتشدو اه «ایلب زا 1 e ردب رابع

 اراب | ٣ :
 ۷ رخ ی

Ye 

 حساو تا

 ۱ [ تعجارم هی سه فاش «نیتناف و»]

1 

- ( Paracels ( 
 ا E ( نیشنش وق ) ۷ لساراب ۱

 بونچ ول ۲۰۰ كنسهریزج (نانیاه)و
 یرال حاس «بول وا راهط ۲ كح وک قاطرب ه دسر ش

 یرلفرط جاو «ردهلهرطاحم هدنقح نیافسو قلایق

 9 ۱ . ردلکد مولعم هلیماع

Parrlasius ) ۱ ۳ناو. )  
 تب و تیدق

 ی و ۸۲۰ .دالیلا لبق .بولوا

 رله ر لزوک 0 وم هدن رهش غول وصاب آ
 .ردشقارب

 ی ) ا
 ر

 .ردراو ربت ییا لس وب ,دیونج ] 7 1
Paragua 

 هلا رح یغ وط 4۵ رش تابو هاش ۵ ور ‹«هبقرش

 «هرئص ندکدسشا حطق E كل هزم و لیک کا

 TE .ر ولیکو د هنر (ینوراق) هد رق (دتنولس را )

 : ؛بولوا هدنتلایا ( وسوغولام ) كلانلیزارپ یرکید
 ( ءروآوف) «هرکےص ندنایرج كاهرتمولیک ۰
 .رولوا بصن» هنر

Paragüuassu 9 

 دا ( اه البزار | وتساوعاداب
 ه ۰۰ اناعب ندنغاط (!آ هداریس ) «بولوا ربنر

 -رح «هدنبوق رازیرع» «هرکص ندنایرج كل هزم ولیک
 .رولیکود هب یسالطا طییحم

۳ UaAY. ات 

 و رب ا ی اوغاراپ
 هدنسهروا یسەغساو تلایا (وسوغونام) كن ایاب زارب

 یضوط هبونح «قرهقبح ند«رلوک ید » عفاو

 یانبه «رورلاب ندا كنلوک (سیراسم ) «هلنایرح
 «قیرف ندنسهقفتم ریهاج ناتو 1 یبر وهج نالوا

 ۱۸۰۰و ذاییراربم ویمزو ویاموقی «سودورو و
 (ستسروق ) .هرکص ندکدشا عطف هفاسم كلة زم وایک

 :رولیگ ود هنغام ربا ) انار اد) هدن) ایم زاآرب كنس دیصق

 «بوا واهدنسهرآ هژنم وایک ۰ ها ۰ ییلشینک

 ئر ند رات ۱۸۸ .ردیا ناصف هد رلع»" وم نئقه

 ھنلاح ن تٽسبرس نوا لود باک ی افسریس هدنحا

 .ردشل وا عضو |
 Paragua دروس

 ۳ خر | یآوغادا
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 نس هی ع دودح هدعبو رورم ندنحا ادتبا لوا
 ردامس هیسا رهن نایبل فن ١ ندیا لیکقت

 .یسهحاسمو دودح ءیقوم

 نال وا زسلح اس نوتتسب كني ونج یاشمآ ییروهج

 عقوم رب كجه هلند نیرملانیب «بول وا یتکلم اتکی

 كن راربم (یآوغاراب) ا ( انا رای)

 هدنسارا ا و «قرهالشا ندنسقالت لع

 یسهیع دودح هدعبو «رینازوا يرعوط هلامش

 یاوغاراب --

 . ردهدتیعض و و

 . رلپ ربا ۷ هی لاش هنسارج ی رو 11
 فیس دقفتم راهاج نیتنح رآ اتو و اب اب ع هله> و و

 و (اارا) كنابلیزارب و هلیعسف رب كنيتنج رآ هنب فرش
 (وسوغوتام) هنب یخد ًالامش لبرلتلایا (وسورعونام)

 دودح .ردطاحو د ودح هلمت روهج اولو و هللا

 هلا ۵ 6:۲ وا یا ضرع ۳۷ ۲۲ هلا ۳۲

 حاسم بول وا و هد ق لوط 0“ ٤۶

 ۰ رد هرم ولیک عب م NNN ea یس هیع س

 اش ممق س .یرابناو لابج «یییعیبط لکش

 یتکلع و یربن یآوغارا نک ندنسهنروا هدنسیل

 ندآوغارا سفن یسیفش مسق «بودیا میسقن هب کیا

 ر كعساو یا رج نانلوا رابع (وقاش) یس ع مقو

 یرابهج ری شنا وب :ریت رام هر
 یار و .ردعبات هني رلتل ود ایویلو و نیتنح رآ

 یضارارو: همن هل رلقلق اطد و ران امروا شەم روک هطلاب

 حو ماوقا بو و | ترابع ندهل وهم هعساو 7

 كت روهج هجو رب کلاو «ردنوکسم هلا هیلصا

 (هب ابءام) هدیآوغاراب سش .ردراو رلیوک ضعب هدنلا

 بول وا دتم رلغاط هرص رب هونج ندلام هلیمسا
 سوتلآ .ریشلرب هی رغاط (وباقارام) كنایلیزارب الامث

 بونج هدنسیونج مسق یخد هلسلس رب رکید هلیمسا
 درلغاط و .ربنازوا یرعوط دیغ لا ندیقمش

 .اراكتک)# هرزوا تیموع «یک ینیدلوا زآ یعافترا

 یاذدح یرارانک رپ بولوا قول آ ید یسیض
 . ردعفترم هرس ناسکس شع یھ قدر

 یسهضوح كنب رہن یآوغاراپ یمظعا مسق كنکلم
 یامریا (اناراپ) ینیدلوا عبا كنوپ پولوا هدنلخاد
 .اراو ؛رودا لیکشت ینسهیونح ةيفرش دودح ید

 ایش مق یخد یربن (ویاعو قلی نالوا عبا هیآوغ

 رب ۱:5۷

 یسوفاش یا وغار 3 لیکشتلا یس ەي ع دودح نسل

 ۔ود هر كوي ج وا و .ر ویرپآ ندنس وقاش نیتنح رآ

 یغوح كا ءهد هسیا راو رلیاچ و رارېن قوجرب رولک
 ندلوص هر وب «بولوا عبا هباوغاراب یرلکویب كاو

 كا هدیونحو یوغی «ناب ءادیک | ءاپآ ندقرش ینعب
 ندبع ییمی ندغاصو «(یروقین) نالوا یرلکوی

 . رارولیکود یراربن (یرآوقآ) و (یربای) ید

 (یارافآ) یک وی كا ید كدرارب نلیک ود هنغامریا انارات

 را هایم الشررهم یاوغار لات
 .رددودعم ندکلاع رونلوا افا نالا بول وا قوح

 درلن وب «بوتلو راقلقاطب قوج رب هدنرلارم كرارهم
 یو كا كن رلوک لصا

 (اوپ) یکیدتہا قش كياچرب ندنرلعبا" یرہن (یروقیتپ)
 راه-طآ قوجر هدنسارجج كنفامريا تارا .ردیلوک

 .روروق نزا یعوح

 نالوا لوط هز مول يڪ ٩۰ یرلکوب لا .بوشل و
 ردە و7

 كيآوغارا یدح رادم یساوه و ماقا

 هرزوا تیموع یساوه «هلکمک ندنتسوا ییلامش ممق
 نالوا دیحفت مو ه دن سپ وح مسق ید هسا قاعص

 نالوا یشیق كاروا .ر

 درک ولت لوک اردا را
 ۲۰ هلا ۱۵ هلیاسح دارغیتاس هرارلا سایقم ای رثکاو

 دلدتعم اهن ترا واز از

 نالوا

 1 .راقیح ردق هب هجرد ۰ ۳۳۹ ید هدرلن وناک

 یوم ق کال ؛رونل و 0| هح رد

 «بولوا عبا هراک زور یترارحو تدورب كناوه لصا

 «قاجص اوه ید یئبق تقو ییدسا یراکزور لامش

 وا قو وص ید نزای هدنکیدسا یراکزور بونحو

 وا وب قرف یهدننمرآ هک هلزودنوک هدر . رول
 هرارحا ناربم هب دک ندزود وک هعفد ضعب «بول

 قیص كب ید یرهرو .رزنسوک قرف هجرد ۲
 كشيق .بوغا قوح اهد روغا نزا .ردیلتدش و

 . ردمالغاصیساوههر ز وا تیم وع . ردزآاهد یرار وغاب

 اد تب + یو عبا و تاناویحو تالوصحم

 ولو ع وتو قو كي یاب وا راستا او
 عیطلا هد دغاسلو ند دوا هاشم هند رهیدلپ

 یشرب ید ندندادعت راما ىلع «بویلوا یرلعسا
 كب لیعتسههدبطو هدعیانص نکلاپ «ندنغج هيم هلیش لک آ

 هدننافس لاعا ندن راجشا «یتفیدنلو هعفا تاتا قوح

 .ایط كب ریلپ هنلوا لابعتسا هدفلناشواط و هدنلز وغنارم

۹۲ 



 اف
v” 

 | وب لورقمو لقب
 کر عض ءایوبو < غی دقیح

 درو فایلا نو

 )۰ «زردیآ اقا لکا رکذ یفیدلوا
 قوح ید كناتابو را_ےشا

 هلیسا (ا

 كوب «بواوا توج یخدج اغآ كح ست فور م

 اللوق هد: هاقم یاج هدي واح یاشمآ نوت ی رلقا رب

 رول وا یناجارعا قو ك

 ید كنسا وه بول وا تنم كب یعارب و-ط

 «هوهف «قوماب «جیرب و < صم هلی د راپ

 راه ربس رکا هلرلهویم راسو لا_ةتروب < یشماق رکش

 یرارب زآ ل ندنتلق كنيلاها «هدهسرولوا يآ ك

 .رداطمء یبظعا حو «ردرکكي تعارز «بونلشیا

 بول وا ترابع ندقویام هلأ نوت وٿ ینالوصحم دریا سا

 ات . روالوا جارخا هقویاو نونوت رادقم یخ

 بلح ندح راخ «بویغا تیافک هتکلم هسا یال وصح

 لیکشت رلقاقاطب هلا طيف كرار هکوبلاح . روا وا

 یتح «بوا وا دعاسم كن هکمرب رر د شیب خرب یرلغا

 یعارز قوما ؛یک تیدنلو جر ا ییادخ

 . یدریلی هدیا ایحا P0 و ید

 نور هظشساو هجا اب كالع هدلاح یکی دیش

 -وط رات یک «نوبوق لیک ؛بولوا تااویح

 بقاعتم ین درب تاو زوم جارلقنس | كتكلم وب « ریلی رب دش

 E رام )و

 الام دب ون وڌ كی ¿ نوا کس ید ید .یدیا هداز

 .ردراو رلمدآ
N A EE 

 «ندنعب دمو ر وڌ هدم" وه رپ رب مچ. ۵ دلغفل وب هد لآاوصرار اچ

 . رد راو یدادعتسا قوح ك A هر دشت تا اويح

 ا 0 رەد E 0 قو> لا

 -وطبا 3 ص . رد وص و یجد رام ر

 خد یعاونا لراعحا تهف یذو یعلآ یشاط ایفاف

reار 2  * 

 ۰ یرلبهذم و ناسا و تب سد «یسلاها

 ! هدب رهدار یک ۳ )۹ ینیلاها كمآ وغ

 ردد 1 ۰ ۰

STE۔ارا  

 «بولو

 * ۰ ندرلن وب
 وا یهحو ی

 ۷۰۰۰ ۰ و

 ش٤ا نر ردو دب 4تح رد ر, یردق ندهیلصا ماوقا

 ندرل_مح ز هل رلن و و نددال وا لوساب بن یروصتو

 واع ند را زلم دل وتم ند رل یل اش ہما لصاو

 - هفاتح كلام ا وروآ , یه ینحا ید ردق ۱ ۰ ۰ 4 ©

 ۱ لوا ند هب راحم , رد راو را رح اه شک کی نلدنس

E ۱:۵۸ 

 شلعاط وا PR قوح اهد یسیلاها

oهفلاغوح لاها ندیکی  

 قوح زا او صااخ دا كتیلاها ۰. ر دشمال شاد

 هنسیلصا موق (یارآوغ) e هلی اق لوی اسا

 ییع» ر ناسا كت روهج ردد هن ره «بوا وا بوس |

 .اسل یاراوغ لو یوع ناسل .هددسا هطویاپسا

 رک یهدمیمش ییهطویناپسا كتموکح ارد

 اسل یارآوغ ایرثکا هلی هدنراود تموکح ربارب

 راسیلک قوچ رب هلیتفو رلتیوزج .روینلوا 0
 رادار تا هار رر یرلب وک «ك رهدیاآ را

 "دقیق و كيلوتت مسا از هدهسد اشلآ هندهباحور

 .هعدق تاداقنعاو تاداع یدنک «بول وا تسرهش

 « ردکیلوتق رای هب صق . رد رلشمام لب ربآ هد ك ند را

 . ردکلکل ونف یمسرو یوع ندو

 . یر هیصقو ربش < ینا يسقت

 «بولوا یرهش (نویسنوسآ) یزکرم كنتب روهج

 رهش هاش . رریسقنم هاضق وو قاجس ۷۰ تكلم

 یآوغارو س

 :ردرز و یسلاها رادقم نیر ره هل رلدبصق و

E E EE 
۷ 

 وئالسیاتسا ناس 1.۰ اقراليو
E ؟وغاتیا E هه j 
 اتیا ۸.۰ نویس وفالیو °
 وردپ ناسالیو  Aیرآوغاراپ °

As هقول 

 یکی یآوغاراب س . یترامو عیانصو فراعم

 رم نوا یو کت قاد :نادنشدل وا تلود ر

 هقشب ندبتکم جاقرب نالوا هدن رهبصق كوي كاو هدن رک

 ییانسص .ردینک قو یسهیلع تاسس و. نایاش هرکذ

 هرافیصو نوئوت حاقر ز کلا «بوا وا یرک كب ید

 لاشرو تا رکسم «تیمرک الفوط < را هش رب اف

 یسهناخابد جاقربو یرلهشراف هرئاسو ییوص ی م,ق

 یرلقداللوق كرلیلرب زکلاب قلعتم هلاجوس .ردراو
 ا یونس یتراح .روئلوا لاعا رلیش ابق قاط رب

 ندنالاخدا هحهدايز ندن وا و تاجارخا قنارف نویلم ۸

 ابر نوو ا ا یابارخا  بواوا ترابع

 -هش راف اهوروآ یتالاخداو ندلاقرویو هتسارک « یرد

 .ردنرایع ندنالویعم یز

 بس .یسهرکسعو هیلام هوق ؛یتموکح لوصا

 .هرادا هلا الکو شبو سیر ربو ةلتیروهج یاوغاراب
 ۱۱ روراو یایعا سلج هدربو ناتوعیم سلعرب ؛بونلوا



 او «بولوا لصعصم ندنموسر درک هجلشاب یتادرا و
 هجهداز ندقنارف نویلم قح یدب یسهیموع تادر
 كنود ییادراو لطف .ردبرق هنویلم یدب قراصمو

 طعم ل روکذ "یلاها . رول وا

 روص هیلم رکاسع یو هدننامز برح «بولوا

 هدننامز ملص e توعد هنتلآ حالس هدنت

 e كرلنوب هک« رد راو یرکسع رفن ۵۰۰ زکلاپ
 يبدنا لاجتسا هد .رد راوس یس ۱۶۰ و هداب

 لماح یرفن ۳۲ هلطناض 7 و یوط ٤

 ریمد .ردنرابع ندروباو كج وک ۲ هلروباو كویرپ

 ند طخ كج وک ییا كلهرتمولیک ۸۰ و ۷۰ یرللو

 اردو "ارا . رد زا ید یرلفارغلت بول وا ترابع

 رتلشیا روباو راقیح .ردق هیایلیزارب هدن رهن یاوغ

 . رد راو ایاپءوق چاق 1

 ۱۶۲ یاوغازا س . یسیحشرا لاوحا

 -وا فدک ندنفرط (واغ نایتسایس) هدنسردالیم خیر

 طیض ندنفرط ( زنوفوراواآ ) هد ۱۵۳۲ ءقرنل

 فرص هنس هب دات

 یس ه رحم هو

 تیورح ًابقاعتم .یدیشغل وا ارحا هنایشحو و هشهدم

 قعحا هنکلیلاو (هنالپال) مر «بودیک یرلساباب

 هد رایارآ وف و « لب تل هیاحور تموکح عو

 یدالیم نرق یجب ۱۸ . یدرلشعا رش ینلنایتسرح
 د رط ند نف رج یتهوکح | رلت و زح هدنطساوا

 (نام رقاستنس)یسهط> یا وغارا هد ۷ ۵ ۰ و

 قاطا هی ایلب زا رب قرون وا ك رب هریکتروب هدنلب اقم

 نون ندنتموکح ریکتروب رلیل رب «هد 4سا شه زا

 .یدیا شلدا هداعا هب ای اسا هد ۷ بوی هل وا

 ابناتم بونارق یلالقتسا یاوغارا هد ۱

 ۔اتکید) ه دعب و (لوسن وق

 ۱/۸ ۰ و ا 1 دب یتهوکح هلی ا ونع (رو

 عیانص رار هاب دادبسآ بولاقهد رادتدا عق وم كد هنح راد

 دیعتو

 ) ادتبا یرب هدنمسا (ایسنارف)

 ریس هدآوغارا و شاتمدخ هنسیقر كتءارزو

 نالوا ناخ .یدیا شایا بلس ندرلیبنجا ینقح ناقس
 -وروا) هللا نیتنحرآو ابلیزار تدم لوط (زیول)

 دب را و .ردشعا تسواقه یشراق هنرلتلود (یاوغ

 یر كتحلم بود ماود كد د-ذح راد ۱۸۳۷۰

 لوتقم ك(زيول) هدر وگ ذم را و ؟شلوا بحوم

 .pr E یرکسع هروکذ. ةقفتم لود «هلیسلوا

 تنسهعمم كلام ىلامش یاقمآ هد ۱۸۷۱ 2 رویا

۱۵ 

 بلا لیکشت |

 را ب

 د وهج بوال وا هی تکلعو دقع هطحاصم هلیطس ون

 هلو یسەرادا یر ندتو و وا ۲ ررش تر

 تان امرب> رک كند را مویلا هد دسا سو

 ۰ ردشم هم هدیا

 ۱ وا رب ها ها و اقاراب

 كل هزم ولیک 4۰۰ ‹«قرەقآ یرغوط هبلامش قرش
 .رولک ود هنغام ر ۱  (وقسحار ة ناس) «ه رکص 0

 یس دیص3 ( هر رپ ود و اقار ا( یرک طه

 سانیف) كنايلیزا رب (۳۸۲262/۲۷0)

 نالوا

 هل دعم ولآ 3 بول وا ۱۳ رسا 9 ید زق

۲ 1 ۳ 

 ۲۱ (یندیس) ؛قرهلوا هدنلخدم كنناهل (نوسقاج

 یی) كنالارتسوآ (۳2۳2۳۵۱۲۵)
 تروب) و و ET E (لاف ی ونح

 بول وا هلکساو هیصذ رب هدنسل اهم ب هزه و لیک

 .ردراو یسهباخدصر 1 یسزلاها ۱۰ ۰ و

 وب .راماراب

 كنب رن (ماننزوس) ؛بوآ وا رېش ر یزکم كن :( هن ای وغ)

 .ولک ٩ ندنل-اس یسالطآ طی رحو هدنرابپ لحاس

 .ذم ریو یسیاها ۰

 رهش رب مطتنه و لزوک .ردراو ینایل مالفاص هدروک
 هد ۱۲۷۳ رد قطا كت یساوهو عقود «بولوا

E 

Paramaribo ( ) یاشمآ 
 نالوا دلا یاکاق هديب ونح

 و .رد_عقاو و دن را هرن

 ا شعب هد ۱۷ بول وا سیسأت

 . ردشف وا رم و

 اب ماراب
e بم 

 تسالو ها
 ءدیصق (تات ودنآ ( ناک ه دنفاهس

 [* تعحا رم 6 «تاودنآ»] رولا مسآ كس

 رپ وی هدیونج یاقرمآ (۵۲۸۳8) ۳ راب
 0 كيال زا رب

 ها هد رف ایر اوج نا نه
 ۰ وسآ ویا ندل وط قرهقآ یرعوط +ییرع بونح

 یایسیرب ندغاص و ؛یاچ لیشیو یبوم «هتین «ام ها اراپ
 یتسهلالش (اریآاوغ) و ؛ذخا ینیررمم ابیهه ار «ودروپ

 اهدو ندایلیزارب ینتیروهج (یاوغاراب)
E E۔ارا) و 5 رط )دو زد یا یر ۳ ندنیتح رآ  

 نیتنجرآ ندارواو ا ید دل.یظع رېن (یآوغ
 ترا یس هقفت ۳ ربهاج

 بونح هدعبو دوج ندلامش

 (یآوغوروا) بیرق هنبصنمو ؟ راقآ یوا هیقرش "



 ت

 نالوا هباشم ه زفروک رب نو زوا «كرهشلرب ید هلن رم

 (سریآ سون و) زر لک کشت ینغامر ۱ (هالپال)

 فود هب یسالطآ طبحم رحم را (ویدب و هش .وم) ها

 مق «بولوا هزتم ولیک ۰ ۰ اب رقن یسار 2. رولا

 ریالشیا رونا و هدنحشاو < ردلاص هتافس ریس یمطعا

 بول وا ش ونک كب یضاتس . ردراو هن -ابوق جاقر

 دویب ل ا ماطر 4ل الل |: > 8 ا

 ی دودح ٤ 0 لدنس هی

 رک ادم , رد وا همت روم رېن ندا 9 ت

 (وسوفونام) و ۳ ا ) هلروک ذء

 لرم ( اما انار ) عبات هروکذم رب الاش ءند لاا

 دکارش) هل رپ (وساوعیا) ا ابونح «ندنتلایا (ولوا واس)

 طرح رحم افرش نود لا یییدلوا شا رآ ندنتلایا (هنب زق

 قرط جا تولوا زآ لحاس

 بم TY ۹ یسهیعطسح- اسم ۰

( Parana ( 

 لدن روهج ( ی

 .رد دودحع هلا یسالطآ

 رويدا محسوب

 را نلدس وفن ۱ ٩ ۸ یسلاهاو هزم ولیک

 دج لابح هل 17 هلی" ا (راموداربس) برق ةا

 نا لکت ییدودح ندن رکتا یلخاد كيوب «بولوا

 رار قوج رب هرزوا قلوا بصنم ههروک ذم راپنا
 «یاس 5 E «راواتا ً یر ه_جاشا هک «رويفآ

 -وبآ) .ردیرارم وق-سحارف ناس < وریگیر < یهاوبا

 هن برع لاش ندیونح قرش یند یلابح ۂلسلس (هناراق

 -هرآ یرایداو هروکذم زابنا « بولوا دن یرغو_ط

 تنسیضارا «هدهسیا راو رلغاط قاط رب رکید هدیرا

 تیموع یساوه .ردنرابع ندهوواو زود یبطقا میق

 كن رلغاط ( رامود ارس ) 6 هد هسا قا را

 تبوطرو ترارح هدنفرط لحاس نالوا هدنته> قرش

 كيسک | هقحص یراصو رد ریغآ اوه بولوا هدایز

 ممق نالوا هدنفرط جا كنهروکذم ةل لس ؛ زالوا

 تافو لدتعم او ¢ بولو ۱ دیش م هسي أ ینطعا

 ید راوص ًاضعب یرلهجیک نیب یتح .ردمالغاص
 ۱۰. را و
 «قویام « جم رب یال

 -وصح لصا بول وا قومی ینتانو راهش
 ندهوهقو نونو «یشماق رکش

 ۔وآ ضد یک فالوب ةر یادت اسم : ردنراع

 هلرلءویم ضعب یک الا «دومرآ «موزواو یتابوبح اور
 فلغلوا زآ یسیلاها .روا وا لصاحیدرتاسو یسالارب

 راسا .ردیرک تل یتعارز «بولوا لطعم یسیضارا

 تاناور- .رویلب رردشبت ید تاناویح ضرب رایان و

۱۰ 

 یربزر نوتلآ

 یددس روینلوب رل دهم زانو ربمد هدن رلذ رط ض»و

 یسهلاها .روتلوا لاعا جربک زکلای بوبفاوا جارخا

 دلوتم ندنطالتخا رلیجزو هیلصا لاها هلرلل کت روپ

 یزکرم .ردنرابع ندنررح اهم او روا ضعب و ند راز
 «دنبن وتآ ؛س ًاوغانارا «ب ول وا

 مدار رد
 E قوح یسهیشح و

 یسهبصق (هبیتب روق)

 یک وزنساق هسوف هتنون « هوآوبارآوغ «هئروم

 (دنروم) یر رحاهم یلاتیا . رد را و ید یر هبصق ضعي

 هل یمسا «ابل اب : یکی» یی (ایلات .ا هوون) هد رق یسدیصق

 كنتهوکح ایلیزارب 2 .ردرلشما ناکسا رب ر

 ربهاج ید تالاا و هليل وع هنر وص دقفحم ریهاج

 . ردشغلوا رابتعا ت تیروهج رب نده روکذم

 نایصت را ه لوس یاشمآ )Par214( | اناداب ۲

 ( سویرءزننا) ندنسهقفت
eسوت و «بولو | هیصق ر نالوا کرم  

 دم ره اچ

 یر اتارا « هدنسبض لاش هزنم واک ۰ ترس ربآ

 ( الا ور و هده رب عقاو هدنتسوا كن راس لحاس

 ۱۰۰. "و عفاو هدنسش راق كنس هبصق (هفدت اس )ھل رم

 «بول وا هبصق رب لزوک كب یه رظنم . ردعماج ییاها

 .یدا یز 1 كنس هقفتم ربهاج ناتتحرآ نوش امدقم

 یغاشآ ندهزنم ولک ۰ یضص كرم هدنکوا كن هبصو

 .ردکد

 glî ( Parana-Panéma ( ( ها ۰
 ۔ونح تهدح كنايلي زارب هديب ونجح اا اناراب

 هلح اس هدنتلایا (ول وا واس «بولوا رب

 ۵ ع فلت اع ندنسهق رآ تالابح ALA نالوا یزاوم

ح هدنسهرآ یت لاا اار 8 هلا هروک ذم
 ات قد ودح ط

 «راواقبا ندل وص فای E Veg ردنا

 اار N ندکدتیا دكا

 ر ه دخس هم

 ییرژرم ېجابی و اتویس
 .رولیکود هنغام را

 ابیهاناراب

 امت سانیم) 3 شور ۱ ربح هدنتهعساو

)Par nahi 2(ہد ونح یاق مآ  

 تلایا(زای وغ)هدنرلطو كن ایلب زار

 كنتوا (ست

 لوط ۷ 4 و یونح ضع ۱۸ هدن رف یدودح

 هب یرع بونج هدعبو هض ادتا « هلناعب هدي ض

 هفاسم كلهزنم واک ۷ ۲۵ < كرهدیا نایرح یرفوط

 ۔ورعوتام) هلتلایا ینا روکذم هرکص ندک دنیا مطق

 (هدناعوبر) هدندودح یرلتلایا (ولواپ وئاس)و (وس

 .رودنا لیکشت یتغامرپا اارا «كرهشلرب هلا



 و
 ر 1 ب

 ندنربارح نیپیلف (۳۸۲۵۲200) ۱ ارا

Ek(هلینا) ؛هدنسهربزج (نوسول)  
 هبصق ر هدننونح هزنمولیک ۱۰ كنلیامو هدشتلایا

 یرهلزوطا وی ءیسلاها ۰ ۳ هلکسا و

 . ردراو یرلهقب راف هلتناد لرل هناگیلبیا قومایو

 هدابلی زار لما و (ظ۵۸۳۵ذ۲2) اب اف لار ب
 ,(P.do Norte) «ب ول وا + یا

 یدشایا نالوا انه هلیعسا (ابیهارا یلامش) 2

 هلیعسا «ابیها را ییونج» ینعب (ظ. 00 501) یرکیدو

 هدنسهرآ یرلتلایا (ورینای هدوبر) هلبا (ولواپ وناس)
 ۸۰۰ یک كنسي و ۳۰۰ یسارجم كنسیح رب .رد

 . ردردق هزم ولک

 .اراب یلاعش نایبلا ف آ هدایلیزارب 7 | ایهاداپ ۱

 هاکساو هبصقرب هدنبصنم یرهن ایه ]
 .وربنای هدونر .ردب کم كلایا نالوا ییانمه «بول وا

 ۰ بو وا حقا و هدنسفمش لاعش هرم واک ۲۰۵۰ كن

 . زد واو ىئ هينا لو منو و
 لیخ هلیتفو  بولوا یسهبصق یکسا كا كايلي زارب

 .یدبا راو یئاسس وم راسو یتاکم
 ندننالایا كنایلب زار (۳۵۲۵۵1ظ۵) | ایهاداپ ۲

 ریهاج ایلیزارب یسیعوط اهدو ] *
 وا ندى رلکح وك كا كنهروکذم ربها و «ندنس هقفتم

 لیکشت لیطتسم ر مظتنم ریغهدنلحاس یلاعش قرش بول

 لاو "الامش «هلبا یسالطآ طیع رحم افرش .رویدیا

 برغ «هل سا (هترون ود هدناضویر) ندنتهج یر
 دودحم هلیثلیا (قوبمات ړړ) ید ًابونحو ندنتهج ییونج
 ۔ولیک میرم ۷٤ :۳۱ یبهیعطس حاسم .ردطاحم و

 لحاس .ردراو یسلاها ۳۲ ۸۱۷ «بوا وا هزم

 هدنف رط جا بولوا یواح یرلةلقاطبو قا لا یتھح

 زواج ییمزبم ۳۰۰ یخد یافنرا كنبرلغاط نالوا
 دتلایا یمههاشاب « بولوا زا كب یرابنا . روسیغا

  (ایلها را) نالوا شم رب و ییعسا

 زکلو بولوا سبا كلو
 قاب و

 رب یرلّقلم ریکد هدلحاوس

 ندئرام یمهوم روستای . رویلوا رادم هنلیدعت زآ

 ید هدم وم ون عب «هددسردا ماود ردق هارب رد

 . و ییهجرد كوص قلقاروق « بویعای روتا
 رریو هتسارک رادتیف هدن رافرط ضعب اذه عم .رول

 رل:امروا

 ٤ هوهق راش

 هاب یالوص# .ردراو ی رااعرم لزوکو ی

 هر درابه ندهر ایس و یوم «نوب و

 ا

 . یدیا هدنلخاد هعلق جا ی۶ل لو ورقآ

 یان را دنوف ۱

 وا اب

 ءهدذسا را و ی رلز دعم راو ےس 6 تنسا ا « ریه د

 یکم .رویفلوا جارحا

 یک وقنا ¢ لایم وب 4 هزو-س ¢ ا «رالب ¢ دیآ وغنام

 یرلهبصق كحوک متاط رب نالوا یسیلاها كی یکیا ر

 «بولوا WEL نالوا انه

 . رد راو ید

 كن رلخ روم ناو ( ۵۲۱۵۵5 ) | ۲

 ۳ یر درو و IE و هارو

 ۰ ردا وی لوا طاغ ندنعما (یسرا)و (سرا) «ب ول

 ۳ هل روډ تعحام ا « نایاکشا »]

 ود) كت ههسنارف

 ِ یاتراب
 رب یک را سه هد )اب ی (هروس

 بوح هزبم ول يڪ N ڭكسرا «بولوا 4. _ص

 هلی و

) Parthenay ( 

 ۰ ردعماح ییلاها ۶۷ ۰ و عقاو هدنسب ع

 . یدیا یز و ثاکلسن رپ ۳ ل ن

)Parthén0p6( ۳هب هیات ون ريطا|  

 شع قشعت ےس و ر ومس»ه هر وک 0 و هب و اب

 یس دن کڪ دم وق م و بار یر, را

 ۳ ۲ هریکد هدر ا «ندنکیدم

 .یدیشلرب و یعسا 0 ۳ هاب رهش یو

 ۱ تاب تر و رب

 هر د وس

 هلت ےب خم ول اب

 او وکلا دوش

 كن (هننآ) یسهملا تکحو لقع نان وا دع یسهیهاح

 لو لد صع صاد « بولوا صوصحم هتدابع

 «بولوا ردقهرنم ۷۰ لوط .یدا طاح هلرانوت- و

 هلراربوصت هم رابقو رامسر لزوک یحما كنبلراوید
 |[ وتتکنا) هدننامز (تازتسیسی) دیعموب . یدیا نزم

 «بوالوا ان هلیتفرعم رارابعم مات (تارقیلاق) هلا

 رویش هدعیو ؛ شفلوا قاردا ندنفرط رلیاربا

 هل رب دتا ا هدنروص لج اتهد ندنفرط ساق رپ

 ام ك هلی را ظن ك (سایدیف) شا راکه روهشم « كر

 یوم روزبهو « شالوا نیز هل رلاکیه و رلعسر هباره

 ندنشید ليف كنهن 1 نالوا یرتا لزوک دكا كلا

 ۔و .یدیشلدا هکر هدنحا یلکیه لوح ندنوتلآو

 ء تولوا لیوح هباسالک هدن راشتنا كفلن ایتسرخ هدنات

 هلیساشنا هرانه هدف ندنفرط هسا تلود كنه آ

 هلرا ۱۱۸۷۰۰ ىد وا داسا فرش عماج

 وب «پوتوط هیوط رمان ا رایلکیدنو
 نکلای موبلا «ندنرلقدلوا شا بیرخت



 ت

 یسەرام ۰ ردء اٌق یراوبد جاقر هاب رلن وتس یک هدکوا

 هردن ول یرللکیه کا .ردد وح وم هدنلاح بارخ ید

 . ردشل وا لش هنیرل« زوم سرادو
 اس ےدق ناب و (۲۵۲ ۱۳۵۵۱۵5 .

 ندنف رط رلیلامور هدب راهب راح نالوا یش راق هداد رهم

 «قرهسش وا قالطا هفرح هنن ریه و لضفو ؛شلرو

 . یدیشلوا رهظم هما کا هد اعلا قوف

 - زمرد وهم

 (-E Par دوخ اب ا

(thie 2هاا رخ كنب ,رلخ روم ناوي  

 «بولأو ۱ 13 ا یرلکد رو هن سل امش مسق كنات-ہھقو

 یراعشا ضعب

 ی رک شا فب رع ندنوسا ( سراب )و سوت کدرب و هب ایناکشا

 . ردقتشم ن -رزوسا (ترا)

 ۵ زاکچراب

 | مر
 هوا ۶۰ كن روُشاو سست لحاس نیر

 تو رخو هدنش ال و زبزعلا هرو

 د ڪڪ 3 ر ال وط هد راوح

)Parchimغ رونبلکم) كناب الآ  
 ( دا ( ی درس هطحت (نیروشا

 یمیل اهآ 1 «بولوا هيصق ر و دنسدق مش بوح

 . رد راو

 رر یرک س اضف هدنرزوا یره 1 ۱ نوت ودرا
 رد راو یرا راحو یسیلاها AL بول وا هیص»

 ه رک نوت و و روا ! | | سرا  | (Paris)نوتب و كناب 1
 ندن را رهش ی ها كض را

 كند سنا رو دی رک رع ك روهج هصسنار ذ بول وا

 ۸ م :0N ا 7 9 )دنس ةیل ام تهج

 و و كنيفارغح لوط .ردعقأو E ضعع

 rd د حوا رابتعا ضو رفم لم نل ندرهش

 طعا مسق بوربآ ریسق کیا یواس ربع و رم» یر <

 ۳ هدنسهب روا ل م . رویلاق هدنس هيل امس تھ

 ييا هل راما

 ٩ یتع هبونج ندلامشو ۱۲ یلوط هب رع ندفرش
 کی ۲

 ر نال وا هدنل وطه زەم ولک ۳ یسرباد طع ۰ ردع ود

۱ 

 كل رپش ۰ رد راو 0 رد (یی و) تتم و

 یبهیعطس ةحاسم « بولوا هزمولیک

 9 اس رقت . ردطاحم هلاماک حسا قاط رب ور وس

 رهو هب هب داپ هراد ۳ ۶ رش .ردراو یس اھا

eon ۱۹۹۲ 
 . رد راو یسلحم ۸۰ .هاغلوا مسقنم هلع ٤ هراد

 یقاطر كرلن و «بولوا یفافوس كویو هداب ۰
 ضم زکلاو .ردخ نم هلرلج اغآ فرط یکیاو شینک كب
 هدنحا لرمش .ردراط یرلذاف وس كنب راول ىکا

 « لایآور هلاش « مودناو لسوراق « اید روقنوق

 ؛نوندوا «سیلپوس تنس « نورا «هلیئساب « رآوتةبو
 یک یرلنا دیم ارپوا « نوبرو هلا « لشیم تنس

 ندربهاشم یزثکا « تولوا یرلنادیم لزوک قوح
 هل راث آ راسو هلم ضعبو هاب رلاکیه مسج كناذ رر

 کیا لزوک ندفرط ییا هجیو كرم . راردنزم
 .ردراو یرلیرپوکلزوکددعتم هدن رزوا ك ربنو یمتخر

 «ع روبنسکو ل «یرب و : یرال زوکلا كاد رءریسمو هاب

 .ردیاعروا (هییولو) هلل هاب تاانو هزیلزاش
 لشسارم (ی رو : یرلزوک و دوی كا كن سهینیا

 (هروول) «هل راکش وک (ناسرام) و (هرولف) نالوا یسهیش
 «لایآور هل نالوا شغوا ليو ا

 «ییآ صد و نالوا داسا یمهر اد نایعا س

 ییارمن(نو روب) نالوا ذاخما ییمهر اد ناوعیم,

 هبرح < ىس ەلشى ردعافتم سا عود لاو نونا

 اب

 هب دلب «هناخحش رض «هشناب نر او هسرو «ینکم

 ورداقورت یدک را » یمه راد هيا دع

 . رد هیص وصخ هي | ضعب او راود شو ینارس

 هل رارفظ قاط (لتسو راق)و « زیدای » ف“ (لاوت |)

 اش هرکذ ید یراوبق (نترام تنس) و (سیند تنس)
 تات « هسیلپ وس فتنس هو وز زدن ماد روت . ردیاب

 و لو تنس «نمرژ تنس «ناپیا تنس «شاتسوا

 لسنارف لیسورتاپ اروا ؛رااسیلک عنصه مسج و ددعتم

 .اسو قیربل رایت «قیموق اروا نودوا یسورای
 یراضءب و یوع یراطعب ؛یراورتای قوح رب یک هر
 ۔وحو نداقو گازا. رزوا قوا ص وص هفنص رب

 قوح رب یربآ یربآ نوعا رلقج

 . ردراو یرارازا و یشراچ قوح

 نونف « بولوا لو او ص وصح
 تکا ندی رەب وش بطو داقع < قوقح «تایدا

 هفراعو مولع

 «یتکمنونفنانبد (كينکتیل وب لوقا) «ینونفلاراد كوي

 E م واع ؛یتکم هي رح فو رعم هلیمسا (ربس ا

 الاد كوي (ىتكم هیسایسو
 «یتکمرب رکید هلیعسا (هنین |) ینکم ۳ ر هلیعسا

 من «ت رام «داعم راعمو قرط « هلدیسص



 عیانص «هقیتع را «هیفیش هنساا « قیسوم « هسدشن

 ندنفرط هبدلب «یسیدادعا بتکم لخاد ۵ «یرابتکم

 «یبتکم تراح جاقرب «یسهقفشلا راد کیا روناوا هزادا

 « یسهیصوصخ بناکم قوج رب « یتکم تعارز

 كب « یرادسردم قوچ رب صوصحم هنابهر فئاوط

 .شاصو نسلیدو هراروک « یسهیادتبا بثاکم قوج

 قوچ یرادناضتک . ردراو یرلبتکم صوصحم هر
 قو
 قح يا دک ند «یم ةهناصتک» ییعی (لا ويسا كت

 E بتک قوح ر هلج نآ زاو یداح نویلم

 راثآ هل راهجغاب تاناویح و تانابن .رد واح ییهراسو
 نداعم «عےرشت ,دوفسا «یاشازللکیه سر «هقیتع

 « یرلیکرس عیانص ؛یرهناخهنوغو هزوم هراسو

 ولی )نالوایسهنانهتکل وب

 راو یسیلع تاسسوم راسو یسناخدصر ر كوپ

 شب « بولوا له یخد یراهینفو هیاع تیعج .رد

 ییعج دوی رب هليا (وتیتسنا) ترابع ندایمداقآ

 هد هیقرش ةنسل و مولع «ه ایفا فح «یسایمداقآ بط

 «دتعارز «ههلدیص هبط «هضرالاع نخ رات هسنأرف

 لرل تعج ددعنم صوصحم هقیتسناتسا یو٤ «هعیانص

 .انصو نونفو مواعو یراتیمجقیوشتو هناعا قوحرب

 كب یبیانص . ردراو یراهناض-رد سوک قاعتم هعی

 ندقوما و نک «كيا « كوب « بولوا هدیرلپا
 «یناوآ شعوک «تارهوم ‹«ٽاج وسو هشقا فتح

 تاودا لوس ندج ون «ماج ؛ینیج «تانییزت عو ره
 هم روا «تناغ «رلیش قلعتم هفلناشواط «همصاب ؛دغاک "

 -وق ثارآ تاوداو تالآ ندکیلح و ربسد ریش

 عاونا «نویاص ؛یردوکو نایت ؛یرلذاط موش

 ( رکهچ یينص <« ریش قلعتم ههدوم « تارطعم

 تئیهو هیعیبط نکح هب ویهک ءارحا «هزایلب .هیسع-

 قيس وم راسو واي «تعاش 4 یالآ هی. طار م ولع و

 .وطیلو تاذورح .ردقوج كي یز ر اق هرباس و فلا

 كپ خد یرناکود یجناشک كوي هلبراهعبطم ایفارغ
 هدایز ند ۳۰۰ هدنوکو رلباتک يلتیلک «بواوا قوچ
 كنب رهش سراب . روالوا مش رادلاسر توقوم و هن رع

 بولوازواجیننارف نویل« ۲۰۰ یبهدلب تادراو
 ! ردبرق هنسارل یناقع نویلم ۰

 یرهن نیس سراب هدب رلتاح وتو عیس و كرللامو ر

 ہوا فورعم هلیسا (نیس) مویلا بول وا عقا و ه دنا

 ترابع ندهبصق تحوک ر میم ه هطا كاج وک نال

 دا پ ۱:۳

 ,یدبا فورعمهلیسا (ایحصول) دوخاب (هحول) ءیردلوا
 ؛تونلوا یک تموق تحوکر اد مرا
 ندتمواش تقو لیخ هش رادس رب كرصیق رنو

 کا و لی یهیضق لل

 هدنلحاس ییا كرم هلنامز رورم .یدرلشغا مک هلام

 ليسا كر وکذم موق هبصق «قرهلیا لوا ضعب یند
 (شوویلق) .ندن رواد کچ ناو زر

 « بودا طبض یهبصق و هدنس دالیم حرا 3

 هات ضیا و هطاتا و سا د هی ۶

 عمو سراب هدنتموکح رخاوا ارلنایشوورم .ردشغا

 ید رلاسیلک و رلبتکم كوي قاطر «بوبالشاب هکچا

 ماود هدکم وی یرب ندتفو وا .یدی-شهل وا نفسا

 ۔اھآ هدنسادتا كا دالیم رضاح نرف یددسا شا

 كوص و « هدلاح ینیدلوا هدایز ندنویلم عراب یسیل
 لرلشلوا ل هناثم شب رادقم و هدنف رظ هنس ۰

 دجلکاو قوذ لرک «بولوا فیطا ید یناوه
 ینوک و هرظن هطقن هیئدم تایقرت كرکو نوعا

 رد رپش لزوک كا تنشرا هرک سرا هلنوک
 رب هما و ید هدهدانقو هددعزج كلام س

 .ردراو هبصق كح وک جاق

 بولوا هدنسهیونح تهج كتارا ۱ ۲
 الو ی یدک

 (سراف) « بولو! یسیلصا مسا كنسهطخ (سراف)

 هاربا نوش هدهیینحا هنااا . ی ق كن و یسا

 ندنوب خد یعتا (ایسرپ) دوخای (سر) نایریو
 [. هلیروب تعحارم هنسهدام « سراف »] .ردذوخأم

 بولاق هدشد تشد رز (۴۵۲۹18) ۲

 ضبب كنار او هب آتش یھ مویلا ید

 « رک»] . ردمتا نلپ ریو هرلیاریا نانو هدن راف رط

 [.هلروپ تعحارم هنسهدام ۱

 .ونج مسق كنلح اس قلد ؤا رآ (Parga) ۱ ۳ ا

 اخس هزورب هدنتیالو هییایو هدنسد ] 9

 «بولوا هبصق رب یک سم هیح ان كس نصف چ۶ رام كن

 ۵ ۵ كي هند و ہد نسب ی لامش هزنم ولیک ۶ ۵ كنهزورپ

 ها ۵.99

 ر شم رڪ هنحا رک د 6 یقنیمش عماج رب 6

 . ردمقاو هدنسیب ونج برع هزم وایک

 یسیل
 لرد ا هل رس یا هد یراق

 ج اغآ .ردرا و یرلقان وزو ی راد اب نولو لاش رو

 «پولوا لوبقم هداعلقوذو توج یخد یرلن واق
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 اها ندلوصحم ون « هلقفلوا تبغر ندنفرط رایوسوم
 ههاشا یاجارخا رکید .رولوا یتع هداعلاقوف كنيل

 «بولوا ترابع ندنفاب نوت ز هلا نویل و لاقت رو

 . زونلوا لاسعا ید نویاص رسا ع ون رب هدهبصق

 ضارما « بولوا لدتععو لزوک تیاغ یساوه

 یراهیناب ریکد . ردیلهدناف كب هرلنالوا التبم هبه ردص

 قلماج « هددسزامافوا راروباو .ردعفا كب ید

 نکلپ ییخ « بولوا یسهلکسا یتهح وا كنم هطخ

 راع لاا هتسیرتو هفروق ك رءهدیا دش دمآ یرایک
 بول و هدنلا كنهرماکذا تقو لب هیصقو .ردراو

 ننئاص یهبصق نداملا راشم تاود اعا ىلع لنلد هب

 هبصق هلکغا ترعه هل هطآ یسبلا- ھا «هدنغردل آ

 كنوب « بوک ی یلتفح كناثاب ىلع یسیضاراو
 ی بس

 «بوسوا هعیابم ندنفرط اشا تعفر ناثل و ی رظات

 هی رلنالوا سم كنسيلاها . ردهدنلا یه رو مولا

 یروصق بولوا دوان رآ یمش رب كنب راناینسرخ
 مسق كنسهطخ قلماچ یبهیحاب هفراب س .ردمور

 عبا هنساضق جاغ رام نالوا ترام ندنسیطس و
 نددهرق ۳ مقا و هدنراوج هللا هبصق سفن «بولوا

 ھه رآ هليقالا رد رق قاط رب رکید امدقت . رد رایع

 .یدیشغل وا دام( اف ر

 (نووءاق) كننورب دیما ( )P1 ۱ لر 1
 قعش ه زیم ولیک و و و ۹۹۵۰ لر اق هدنتلایا

 ر اسو للحاس كن رم (روب رع ر) یردل وا هد: سلام

 ءوشاف .ردراو یی ۰

 . ردندن رفقوم قللوت ریمد ندک ه (لرییک ) ندنو

 هل رلغاب و هل راهڪغاب لاقنروب «بولوا هبصق رب لزوک
 . ردط ۶

 « بول وا هبیصق 5۸

 ۱ ۳ دنمزار
 دزلب لب ؛ب وا وا ل درس |اهح ریه 3

 «شعوط ۵ له درصق )اا( كم ایلاتا هد رلخ راب 1

 ثدم رب «بودا هفلذ لیصح ند(نافونسک ا) و
 تحایس ههنا رار هل (نونز) نالوا ىد رڪاش

 Pi تىقو ىلخحو «شعا لادا هل رد بودن

 کارو ۲ تب ول وا لداق هب هقملطم تدحو ۰ ی دی ۵) وا

 توابع ندنم دب رهاظ ةف روص 0 2) طء دوحو

 ےظاب هدصاق رب نابم یتسیفسلف بهذم . ید ردبا دع

 ) د ۳ هل ۵ ۳ و 2 ۸ 6 دعا
 ر ر 6

/ 
 اخ و

۱:۹ 

 , دیلام ہد ٥ رص وا یاکمک ا ا

(Parmén ide)رام مد ناب و  

 ۱ 9 1 ث
 دمو كييلف ( ۲۸۲۳۵۵۵۱09 ) | ۰ , ۲

 «بوا واندن راراد رس كردنکسا لر « 2 هئ

 هبروسو «شلوا بس هنت رفظم شابآ یش راق هبا راد

 E ندنيبل اغ لب را .یدیشعا ط.ص قشهد ها

 نییعت هنکلیلاو ناحابرذآو یم

 ندنذ ون كيوب ردنا هډو بود هاا شفل وا

 یتسسب دنک هد ۳۲۲۱ دالبلالبق < بولوا دانشیدنا

 .ردشمریدا لتق ییلغواو

EN (Pariaهدنسلامت  )Parm( 0لامس ےیق كنایلاتا  
 «بولوا رهش 2 ةد (ایلیما)

 قارع قد (ایدیم)

 پ

 ناف ضره 6۶ ۶/۱ هدنرزوا رر نالوا یانبه

VY ۵۹ I8 ۰  

 هانص « ینوتفلا راد « يسيلاها

 «یتکم ص وضع هراغاصو

 رب 4 یناماکه-او یروس هفت « یسهعغاب تاناب

 نساید یکم هسیفن

 « یسه زوم «یسهناعتک

 -راب یکسا «یسوراب رب لوب « یتاسیلک عاص چاق

 7 هر 0 ا نوى هنن ەق واك ەم
 «هخ وح كا «ینوح < یسریوک رب لزوک دل ما

 رهش رب کسا .ردراو یرهشر اف و هق اش

 E كولدتود رب لقتسم تفو ییخ « بول وا

 ۱ . ردشغل وب

 Duché de ۵ ارت

 ۳ لر اش لو ۱ ینلهقود همراب

 اتو : ودرابمول ندنتهج قرش لاش «بولوا ی

 ید لد هح قغ لامش : هدوم اةرش .هناقسوط

 یط مو لوط .یدیا دودو طاح هل را هطخ هت ومار

 .اها ردق ۱۵۰۰۰۰ بولوا ردق هرتمولیک ۰

 «رمقاپ .یدیا یرېش همرا ی کره .یدیا راو یسل

 رورشهو یسهعوسنتم تایوبح هلرلندعم زوطو رمد

 هرکص ندرایلامور هطخوپ .ردقوح یناناویح هاب رمنپ

 ندنفرط ردرابمول هدعپ « بولاق لقتس قلهرا رب

 بابان «قرنل وا جف ۱ نال راش ارخ وفو طیض

 تیرو-هج رب لقتسم قلهرآ رب
 كنب رلکبهرد قوحر بقاعت» ییررب «بودیا لیکاشت

 «ندکدتا ایکقت رقم هیت باتحع (ل رهک هنسهرادا

1 

 وا لرب

 هه رکص 0 ةو ۱ عبا هنت) ود ار٢ سوآ ق ور

 دادن اخ (ه زن راف) هدنطسا وا یدالیم نرف

 لو

 یه 1 نوا

 «شلا یتروص قاهفود ر هدام وکح تحص كن

 ياقتسا هنس هیعس رب ادا نورو ینلەقود هدودو



 را

 یربخآ كن رلهفود نورو هد ۱۸۹۰ .یدیشما

 قالا هبابلاتا
 : ردرب ژ

 خواد ار

 هحور یرههود همرا .ردشفلوا

 ایرورا) فول یجنرب
 ۱۸۰ یلارق ۰ ء ح

 ٠٥٤6 ar هزنرأق ورتپ یجترب

 ۱۷۰۷ ىلا ¥ واضفا :ر
 كنویل وپان) هسشودهزیولایرام | 9 ٩

 ۱۸4 (یسهجوز | ۲ هچونیر یجنرب
 SEE ۱۹۲ درآودوا

 ندننادن اهن (
 ) هزي راف ۱۹:۹ هچوایر یعنکیا

 ٤ ep وچار یجنکیا) ییول لراش ۱ 2 روا
 E (لر ۱۷۲۷ وین وطنآ

 ( ییادناخ نویر و ) (ینادناخ نو رو)

 ۱۸۹۹ لراش یججوا | پمپ سولراق نود
 ۱۸۰۹ تربور یفعت ری ۱۷:۸ بیلق نود
 ۱۸۰۰ یا .  ۵ دناسدرق

Parnasse, Parnasus ) ۱ ۱ ۲ ) 

 هدنس هطحخ هدک وق كني اب وب سوس 2

 یمیدسق مسا كغاط رب نالوا یعافترا هرم ۰
 نالوا ك٤د « یرد » هحدٌوا رآ مویلا < بول وا

 رع بودنج كغاط و . ردفو رعم هلیمسا (هروقیل )

 دو سا .یدیا راو یدبعم (نیلد) زوم هدأ

 هللا (نولویا) یبلا یراعمو مولع هحداقتعا كرل
 .یدر ونلوا گز کم ك رلب رب نانلوا رععت (هسوم)

 روبشم كا كنهدنال را ( Parne1 ) ۱ لنداب ۲

 هد ۷ وا ودب لاتقل

 لزوک ضعب .ردش۶ا تافو هد ۱ ۷۱۷و «شغوط
 . ردراو یراهموظنم

 اع س رهاشم هسن 8 ۵ :

 ا دم 6 ا فرا
 هد۱۸۱ و .شعوط هدنسهربزح نون رو یکه دنن رق

 بودیک هدنه هلکل رکسع ادا . ردشعا تافو

 هلکقا بئاغ ییکلمام هدشامز لالتخا هدب

 ترا او و «شلنالل و هدرلتب روم أم ۳ هی راعم

 صیصخت شاعم هنسیدنک هلیطرش تایحدیق ندنف رط

 لوبق ید هنفلاطعا یسایمدافآ هسنارف . یدیشغا وا

 . ردراو یرلهم وظنمو راعشا لزوک ضعب .یدیشغل وا

 (نو زامآ ) هدنلاش كنايایزار (۳۵۲۷۵) ۱ ور

 تانک +

 | بوح فن اع ند رلغاظ یک هد دود یعهایوع

 كل هرم ولیک ٩۹۷ ۵ “یر هقآ ١ یرعوط ۸ ی ےع ندنایرح

 , رول وا تصنم ۰ (نو زامآ ) رک

 را پ ۱:۹

 ناو سا ( ۲۵۲۵۵۵۳۵156 )

 لامش كناتسناغفا كننويفارغح
 هن رلغاط هوکدیفسو اابهوک نالوا هدنتهح قرش

 هلعساوب ید ییسهطخ (روغ) «بولوا مسا یرلکدری و
 . ید) ردبا هی

 .ازح ( هدالقیک ) كنا و (۳۸۲09) ا

 ۱۳ ترک یوا 2

 | هسیماپوراپ

 2۷ ۲ «یرهوا هدنبغ هک (ایتنقا) و ه تیر

 . ردعقاو هدیقرش لوط ۲۳۳۹۵۵۹ لا یلامٹ ضع

 «بولوا هرتسولیک میرم ۱۵ یسهیعطس ةحاسم
 ایسفا كتابا (هدالقیک) .ردراو یسیلاها ۰
 كلود رب هدنلحاس یر لاش «بولوا قمه هتساضق

 هدن زک ص .ردراو یسهبصق رب هلم (ایکپ راد) هدنحا

 یمیضارا .بولوا یعاط رب هلیمسا ( سایلیا سوبآ )
 ندرار زود ضعإ بيرق هلحاس و ندن رلکتا كن و

 روهشم هدننامز ناهلس ناطلس ینوناق

 «بواوا هينا كلام ةيمض ندنفرط اشاب نیدلاربخ
 .ردشف وا كرب هتلود و هدنلالقتسا كنات وب

 ند رج ارج رومكا كنا ه(۳9) ۱ اب
 نف لوا كا «بولوا هپ

 « بوغوط هدننم را ۷

 . ردن راببع

 هک رشت ی یار
 .رذناذ وب ندا قیبطت

 قوف هدهیحارح تایلع . ردشغا تافو هد ۰

 هسنا رف و «شعازق تربش روی «بولوا ین راهمهداعلا
 .یدا شاوا كنم رللا رق

 رسا تناتکا حاق رب قلعتم

۳ 
 یسه رحم ربلکنا .ردش۶ | تافو هد ۱۸۱ و «شغوط

 (اولربم) ینع لاربمآ رنوق «بواوا لخاد هنکلس

 ۔اع ٤ ییدسا هیلاش بطقو ؛شاقیچ ردقهنسهببر

 ارجا هد ۱۸۱۹ . ردشاو ترہش هلیتحایس یلءرط

 ۱۱۰ و لاش شرع ۲۳ نعرا دعنا
 ۱۰۰۰و شلوا لصاو كدهنسهطق ییرع لوط

 .یدیشلوا لئف هشافاکم یناربل رکنا

 :س ییاو ییدتا ارحا هرکص

 : شعا فشک یش هرز هبش (هلولم) ه دن

 ىەيشاب حارح ه روس ذم نف

 ۰ ی ایس

 هس چ وا

 .ایس یصکیا نروس هن

 وا

 جج یصنم تن 2 ۸ ی ام 4ا » یورب زو» هدنس

EEها ۱۰۸۳ :شعا یرحم یهءاسم نالوا  

 ردق د یلامش ضرع ۸ N هدنتحایس یجد رد مناو

Parry ( ) رحم ریهاشم كنهزیاکنا - 

 هد(تای) هد ۰ بواوا ندن و

 



 ب

 رو ططط یک ینتحایس ترد و هر دشا ربا

 ۳ و
(Iles 0۳ arry)اش مآ  

 رع ٩ م یا م ك

 فآ «بولوا رلهطآ متاط رب هدنلخاد ام دمعم

 ۸ ۵ ۰ رد رلشمل وا همش هلیعسا كننادوبق اکتا هجرتلا
 ییرغ لوط ۱۲۷ با ۸۲ و یلامٹ ضرع ۷۸۰ ہلا
 كد وک قوح در هلک وی 4 بول وا دز هدب رهرآ

 .رارد راد ندراهطاآ

 فورعم هلیرلع"ا قیرطب سنرپو « هلولم « تسوراب
 یسدیمطس a كاس هلج راز هل رکحوک «بولوا

 یلاخ ند زو  ردات

 ریازج کهدنرلبونج یراهدآو رازاغوب هرص نانلوب
 ند ۱۸۸ رلهطآ و

 دن و هنس رک كناقنارف ناد ورق كد ەن رات ۱۸ ۵ ء

 نوود ثروت : یراک وی

EN ۷۳۵۳ رده زنم ولیک 9و  

 ۰ رو را ندهبب لو "یضاراو

 یرلث_س وا رشت وا فک ندفرط نو رج نلیر

 .  ردیلاخ

de Paria (60816  ) 

 لحاس كند ون یاشرمآ

 ندیلاها ب ولوا ر وتسه هل ز و و راق هرنکا

 | یزفدوک ابد
 6 بول وا زرف روک 3 0 د ) و هدنسل امش

 لوط .ردعقاو هدنسهرآ یسهطا (هتینب ر) نالوا هدنلا

 ( قو روا) «بولوا هزنمولیک ۰ یو ۰

 .رو-اوا بصنم هرفروک و لوق جاق رب كنغامریا

 «بودبا طالتخا هل کد لیثن آ ندزاغوب ییا زکلای

 نیما نوحا نافس «ندنفیدلوا یلاپق یرلفرط نکا

 . ردلم رب

 ۵ (مای رب) یرادنکح اورت ( ۳۸۲۱5) ساب

 رومشم هلیلاج ونسح «بولوایغ وا

 «هروک هریطاسا نالوا O : رد

 «ییالوعط ندای ور رب ی دل وا شم رو كن هدلا و

 یراق نابوج رب ؛بولیغارب هدغاط ندنفرط یردپ
 ههرکص ندکد رک هتنارس تب رد و ؛شادویپ ندنف رط

 ینیدلوا رفاسم «بولیردنوک هنانوب هلستیرومأم رب

 نشو یسحوز سا ) یراّذمح هبراتسا
 «ند زغب داق ی (هنله) نالوا هرو مش آو نسحو

 هنعوقو درام رب هاریزوخ هدنسه رآ اورب هلا ناتو

 ندنکو ا كسالنم هدنسهب رام اورو ؛ شم رو تیبس

 شا لتق ها هلر> یسوالیخآ .هرکص ندک دیا رارف

۱:۹۹ 
 . جورج ندنفرط (تیتقولیف) ابو (سوری) تیامو
 ۲ ۳ یفیدل و | شا 2 هدعب و شعوس يقو «ب ول وا

 ۰ ی دیش شاكا ن ندن رط كن وب ‹«كرەدىا املا هن رق ناب وح

 لاو نسح هدنسهرآ هرهزو هنآ < نون وب ایوک

 9 «ه رزوا كا لصف دع زام نالوا عقاو و دزد

 هدکج ر ماقم قره وا بصا مکح ندنف رط هما حج وا

 یدل وا شعری و هب هره ز یسهپلا نسح ییالا وا ر

 . رد رویم

(Parysatis)هنن رلخ ر ومنا  

 CT ES سراب
 ل راررکح و 2 ,یسدح وزو یس رشه ك رای دنفسا

 كح وکی شرات هند ریش د رآ لغوا كوي هرکص ندننافو

 ییاو ؛ شعآ ۸ ربا فرظ (۲) لورسخ لغوا

 وز كريس دارا هر کص ند دب رام عقاو هل تورا ردارب

 مادعا یی رالثاق كل ورسخ و مش ۳ (هریتاتس) یسهج

 . ردشعا

 ۔وزنو) هد ونج یاقشرمآ (ظ۵۲1۳۵) : | اعراپ ا
 رب رولوا دتع هونج ندلامش تنا(الث

 ۔اقا) ناازوا یعوط هفرش «بولوا یلابح لس

 د (ا را ارو ا طابرا بک هلیس هلتسلس (امار
 «بودا ناب ندرلغاط 9 2 وقنارب ول نانید

0 

 ب واح ه دی و دقرش ادا ا یارب وط ایلیزارب

 (ورغن ور) مبا هنوزامآ فا اب e هر

 (لبه #۲0) زابل رار فرت فرحو ۳9
 ويلو هد ونج یا مآ «ص» ی 4 ا ویا ۱ 5

 كناوک (دقاقیتب ) «ب ول وا ی رهش كوي لا كشر وهج

 (هرقوس) نالوا تر روهج واو 6و دنسب وح قرش

 هرم واک ۱ ۲ كن رهش ( ۶ ایکس ( هل رکید و مات و

 لا یونح شرف ۱۱ ۲۹ ۵۷ دنس لاش
14o۵ ۰ هم .ردیقاو ہد ع لوط  

 ۰ رد راو فراج یاج عو 1 نا (هنام) و یسیلاها

 یتلایا زاد ال 3

 2 و صد و زورق هتناس اةرش

 یبیلاها ۳۳۰ و اب رقن ب وا وا دود و لماع

 كم (a رد را و یرلز دعم رہا و نوسااو

 لحاس ان هف روک اس روفیلاقو هرس هلم (اب روفیلاق)

/ 0 
 و

 ¢ هلی ر و۔۔ھج وج ) اب ضو الش

LSبواوا هب صقر مسا و ید » 

 ارا یر لوط ۱در هلا لام“ ضع |



 وواو

 س ۱ ب

 راو ییوک را زاب ۳ رازا
 ۸ یخ رار

4 
 لهدام  زانو

 ۳ ۰ تعحام هنن

 ۱ جوودازاب

 ۱۷1۸ « بولوا هبصق رب هد ارش هزنمو-لک ۲ 6

 -وم) هد ھی ص (255870۷۲1۱7)

 و یره (ءوار كنه ررزرس هدب رق (هوا

 ها هاو ارس وا ها هلع تل ود هدنس دالیم جرات

 ۰ رد ر ومنه هلا هدهاعم نانل وا در هداروا ۲

 هتسهداه «یلغ وا نایسا» ] ۱ ۰ ۱ دیا "اب

 [:هلروپ تعحام لعد و

 روهه كا كن هسنارف ) Pajou ( ۱ دا

 هد NIE بول وا ندن رشا ریش

 . ردشعا ثاف هد ۱۸ فرا و «شظن وط

 اسف) یهدیا y|(Passargade) ت
 (اسق) ی 2
 -رط ییویئا رغج نانو كن رش ۷

 . ردیم دق

 چ

 ١ شفلوا طبض نددف

 هر هددیس و رپ (Passarge) | هکراساپ
PKیللاعب ہدنن رع ۵ ۵ ( غیزوالپ  

 ند (غریسنژارب) « هرکص ندنایرح كلهزتهوابک ۰
 رول وت تب .. روک (یناههشبر ه)هدیغاشآ هرم ولیک 1

)P410(تبونح تنسهطا !یلعس  

 9 ا 9۰ راساپ

 ةناهسح هدنرزوا كنهطآ و هطآ كج وک رب دنس راک

 ..ردراو هعلق ر نانلوا ذاا یرکسع

 ی اس -Passa ۳ اتسپ دونا
 تلایا هدنسیترش بونج هزتمولیک ٩۷ ۰ كن(هیواناپ)
 یسلاصا ۱۱۰۰۰۰ كتلایا , ردهبیصق رب یکم

 . رد راو

 ریو i كهرب اب A) ۱ کا
 ه ره وام ۱:۷ كع وم «هدنکلایآ

 .رد را و یناماکضساو یبیلاها ۱۵۰۰۰ «بولوا

 | قیاساپ
 دقفرش تاو هامش هدعب < هن ونح ۱-2

 كلام ہدیلامش یاشیمآ (۳۵۵:۵16)

 ر هدنش ر وهج ) یسر ون) كب هم

 هدنن رقو «ندکدکندن رپش (نودرتا) یراق یرغوط
 هرئص ندک تا لیکشت الس

 ءزموایک ۱۷۵ یسارم .رولکود هنیوق (قراون)

 ۲ هدنعاش را هراه ۱۲

 ا یک ر كن رهش (نوسرا) SEA .ردهدنل وط

 سا پ ۱:۷
 .ردراو یسلاها ٩۰۵۵۰ «بولوآ یعس رلساو ید

 كدا ناو رطلق ۰ ۰

 لس E .(ناقع) ۱ لغوا نابساب
 هدرلفرط وا « هلروهظ هدنتمح ندو هد رود ثلاث

 E رلمدآ ر ندناذفتم شغا درفت نالعاو بلغت

 هب هن راو نددارغلبو هناقلاب ندهنوط هدنح رات ۲

 هننرزوآ كنوو ؛شعا ذوفنو مکح هرباد میس وب ردق

 كاش نیسح ارد ناد وب هنبرزوا « بولو | نامر و

 لده و شا واع یسکد رک یلوطا آ

 وا قوس ارزو و ارما قوح رب رکید هلا اشا ىلع

 غل اف ا

 هت ر «هدهسوا شغل وا هب راع تقو لیخ «قرەن

 ترابا و ید هدهرص وا « بومه لوا لاصعسا

DEEهغعا ع وا هلکن وب تل ود «ندنکی دتبا  

 و ر ها لنک یناظفاح ندو «بويلوا ىتقو

 نیدو كد هنح را ۱۳۲۲ .یديشغلوا هیحوت ترازو

 ءه رکص ندک دنا هرادا هللا لالقتما من رب یالاوحو

 تن اقا ا رر ندا روهظ هدر وکذم جی را

 لحا ۾ کیا لومام

 ید اغا رع نایسا یرد

EEییقفوم « بوا وا ا  

 .ردشا تافو هل د وع وم

 هح وق رادیس «هلغلوا نداینغاو ناذفتتم و ندناشکس

 هجر بحاصو « ششلوا مادعا ندنف رط اشا فسو

 .یذیاشیاصهبواقش قیرط هل دصقم راثذخا ندقو وا

 وسح (رودآوقا) « بوا وا یاچ ر ۳ هنن رم

 هدیونح یاشمآ ۳

 بوش فلت امت هد ودح ضم ۱۳ رب «ه دن ر

 -ولیک ۱۰۰ یسارجم . ردیآ نایرج یغو-ط هبقرش

 1 تالهزنم ولیک NG OG بول وا هدن) وط ردق هرم

 . ردطاص E رس

 ۳ و اوق) ه دم واح یاس ا (۵5۱0) 2 ا

 سه تلایا ۵ سس هم ریهاج 2 ۳3

 ۷۳ 0 كن (هنوف و) و ES كناک ر رب بول وا هبصق

 ه دلم ر حض سم قرەلوا ا تب وئح هردو 5

 هدنح رات VAIN . ردعماح یلاها ۰۰-۱۰ و عقاو

 یم رپ كنهبصق وب ضرا تکرح رب نالو عوقو

 ردا شود دم تا هطح (هق واق) لابا وتساب بست

 e ooo «بولوا یر كاا ترد ینید) وا سه

 یسهیشح و ةیاصا لاها ۷۰ ۰۰۰و هدف لاها

 , ردق وح ی رلن دعم دروک وک و یرلناکر . رد راو



 سا پ
 اد چ وا لما و ( ٥ ۱ لاّمسا

 :؛ ردشک 8

 ۸۱۷: یویلوا یو ج ند.ورعا یبیم رب
 روطاربا «شعا قلاب كد دنا را ۸۲ ندنح رات

 ( رود ییول ) هنسیدننکو «شابا جوت یارت ول)
 شل وا ادها یراهطآ هندرا.س و هقیس روق ندنف رط

 . یدیا

Mbطب ۱۱/۱/۸ رد دن را ۹ یسیهکیا  

 هب یزبه یحندرد روطاربعا «بودیا قلاب دهنر
 هدعبو ؛شعا ما رلا ییزه خشب لیفوا یشداق

 فا خوت ییسیدنک « بو-شیزوب ید هاکن و

 هک ر امور ندنررادف رط ك روطارعا ندنکیدتسیا
 چاق ۹ «یرهلوا رابحا

 یندوم

 هام ور هدسو * ی

 . ردش۶۱ ثاق و تقاعتم

 هدننامز دردناسکل آ یجخچ وا اباب یسک وا =
 هد ۱۱۹ ندشفرط سور را قیردرف روطارییا
 هدنلافس هرکص هنس ٩ و شش وا نمت هح رآ

 . ردشعا تافو

 مظاعا كندسنارف ( ۲۵۹۵۵۱ ) ۱ نام ا
 ANS ندننفبا را

 دب هدنرانف لاقثارح و هیعیبط 1 هلا هیضایر مواع
 قیاقحو هعفا تایفشک قوح كب لفلوا ی اص لوط
 تنومرلق) هدنحش را ۳ ۰ ردشاوا قفوم ه هینف
 هداعلاقوف تواکذ هدنن وابص ا « بوفوط هد(دنارف
 ندزالوا لصاو هنشا ۱۲ زونه < هل رامظا ییس
 EE ندنکلیدنک یس سم ۲ كسدیلقوا
 ۱۸ و فیلأت باتک رب راد هطاطورع نکیا هدنشاب
 لقت . ردش۶ا فشک یبهنیئام باسح رب هاا
 هب هی لئاسم راسو هنسه زاوم كناییام ها وه
 قوچ ر لا كل رودا بک قیاقح قوح 0 اهد راد

i:هب هیفساف و هيبه ذم روما ۽ یک ییدشسا رر هينف  

 هل رلناونع (لاسنوورپ) و «لاثما» «بوشیراق. ید
 هک « ردشم زای یخد لئاسر ضعب رکیدو بانک ییا
 .راشفلوا عنم ندنف رط یتموکح هسنارف رک ابا درک
 هنن راهمو توق یهدنایدا كلەج ر بحاص هدهسید
 .ردرلشعا ترش بسک اروم «هلفلوا لاثم رب ید
 راچود هکلمورونوک عو ربو هفعض نکیا چک زونه
 ۱۷۲ «هرکص ندقداشاپ هداوزنا تدم رب «ب ولوا

 .ردشخا تافو هدنشاپ ۳۹ هد (لاقساب هنراک از) س

 اپ ۱4۸
 . ردشم زابلئاس رو راعسا ضعب ی د یس ریش رب هلیعسا

 ( E ) Tile de Pûques هىلاقساب

 و هلرکید مال و
 ۲۷۲ یدنسق اینو كریبک طوحم رع (۷۵1۷۵۷)

 هطآ رب عقاو هدیغ لوط ۱۱۲ هلیا یونج ضرع
 یسیلاهاو هزم ول يڪ ۲ ۵ یسرباد طرح «بولوا

 مالفاصو لدتعم یسا وه ۰ نایک ۱ اس رقت

 را كا او سوم « بول وا تنم یسیضا را و

 اتم یسیلاها . رول وا لصاح ستات لزوک هلس ال وصحم

 ليم هبایو تقفس ید راها یدو اطعالا تس

 وو هد ۲ ۰ i و : رد راو یرلیعیبط

 ید هلیعسا كلوب « هلغفلوا فدك ندنفرط (سواد)

NEYENنادومذ «ینوک هیلاقساب یس هنس  

 ا هیلاقسا «كرهلروک رارکت ندنفرط (نیوح و ر)

 « رو 3 ٠ رو A ضهب ,a رلغص

 رادستقا ةجرد كنيلاها ییدش ریارب هل رلقلابق هک
 .روشروک هدنق وام یراممو

 لا كنهیسور ( ۳۵۹166۲1061 ) وکار

 « بول وا ندنرلنادناموق ر ورشم جم

 هد راد رام ض#ب نالوا یش راق هب هسن ا رف و هلع تل ود

 رول وا هی

 هد ۱۸۲۷ قره رف تربش «هلکخا تعاصش زارا

 یشراق هناربا
 تو رس «بودا طر.رص یاناو را) و شغل وا

 هقسخآ هد ۱۸۲٩ .یدیشاریو یناونع (یسناو را)
 -هدهاعم هن ردا « بودا طض یورض را هلا 4 و

 هنسهبر كلرمشم ااو : شا ج ادا سس

 هلک تیک یو الد ۱۸۳۱ رم ۳ لات

 یمنرهووخراو هنسدنک ندنکیدتبا طیضیهووشراو

 هدنس هب را ناتسراجم هد ۱۸ ٩ .یدیشا رو یناونع

 شا هرصاح ییهزتسیلس هد ۱۸۵۳ و ؛شفلو یخد
 روب هند وع راو اب ولغم هعفد ول « هده سا

 .ردشملوا

OEهک رد ره رب هدایوال (۵5۷18) ۱  
 .هقیح اا ) تانا |

 یییدودح ج ورو هلا هیسور هدهفاسم ییخ رب «قر

 ندکدشیا مطق هفاسم كلءزتمواک ۱۲۵ و « قیر

 رولیکود 4 یلاعش لرد رګ ۰ رگ

 كنس هریک هرزح ون رو (Passir) ۱ را

 «ب ول وا هبج 0 ہدن دق رش لحاس %4 +4



 سا پ
 ءاسم .ردهدنلا كنمالسا تموکح رب عبات هکنلف سر
 یسیلاهاو هزتمولیک میرم ٤٠۰ ٦ یبهیتطس هح

 یالم یبظعا مسمق « بولوا یثک 4۰۰۰۰ ایرقت
 ینحو هدرلغاط . ردن وسم هنموق (ینو) یروصقو

 . راردنیدتم هلمالسا ند یسادعام ندرلنایاشاپ هدنلاح

 بیرق هلحاسو قلنامروا یسیلاعثو یبض مسق كتکلم
 قش یکلع رہ ر نالوا یانمه . ردقلقاطب ولو |

 نوتلآ .رولیکود ه:فروک نالوا یعانه هنن «بودیا

 .رونلوا جارخا ردتسارک ضعبو یرلندع» روک و
Pasiphaé ۳اتسا مّق ناو  

 هی ا 2 ریکد ب سا
 عضاو دبرک «بولوا یریف كنيرپ رب هدنمسا (سیسرپ)
 (سویج وردن1) ندنویو ءشمراو ه(سونیم) ینوناق
 ییا هی رلعما (ءردف) و (هدیرآ) هلیلغوا رب هدنسا

 نالوا هللا اغوب ضای لزوکرب «هرکص ندقدلوا یزربق
 رب روسمشم هلیعا (سورواونیم) ید ندنطالتخا
 . یدیشعا دیلو رواج

 رم رب هدنفاصس و تیالو مورض را ۱ و

 كمورض را ةلیغاط(لوک كي) هک. رد ل ۰
 «لکشتلاب ندرلباچ ناقآ ندنسهقرآ كرلغاط یکهدنتسوا

 لیکشت یداورپ عساو « هلایرح یرغوط هبقرمش لامش
 هقرش « ورک هنیدودح هیسور <« هرکص ندک دتا

 -ربا (سارا) « كرهشلرب هلیاچ هب راو «راقآ یرعوط
 ۲۵۰ (برفن لوط كنسارج . ردیا لیکشت یتغام

 یرکید فصنو هد هینافع كلام نصن «بولوا هرتمولیک
 . ردهدنکلم نالوا هدنلا كنهیسور

 قوح رب ندلوصو غاصو «رریوج رلنهرکد قوح رب
 .ردا ذخا را هردو رلباچ

 دی
 .ردنرابع ندنسیداو یر نیساب «بولوا اضق رب

 ار یساضف رلنیس ا

 ندنتهج یلامش برع «ناجرت ًابوتح ؛مورضرا سفن

 یلامش قرش «هلیغاجنس دیزپاب فرش « هلبرلاضق مون روت
 ۱۹۹ بولوا دودحم هلدودح هیسور ید نه

 یسلاھا

 ینرح و مس یعطعا مسق « بولوا ى

 . ردینم را یرادقم

 هدنسداو نیساب

 -راو هدنفاصو تدالو مورض را

 كوي هد بس هیف رش تهح كم ورض

 ۰ رشت دیصق هعاق نسح یکم

 . ردسقتم هب 4 وح ات NIS عماج یی 4 رق

 ندر هردو هووا تدنه (ممق یبیضارا ٤ بودا اوراو

 شا پ ۱:۹4
 ثم «هدلاح ینیدلوا ترابع ندنرلکتا غاط امسقو

 یرلجاغآ راسو قاوق «ماچ .هشیم .ردرادلوصحم و
 . رد-ةوح خد یرلاعمو ریاچو یرانامروا یواح
 ندنعاونا كرها رس هلا هعونتم تابوبح ینال وصحم

 نو ڄ ريڪ < یجلآ . ردن رابع ندرهورم ضعبو

 یرلوص ندعمو یرهجل:اق یلدروک وک جاقرب و یرلشاط
 دات لک «یلاخ العا اضق لاها ۰ ردراو
 نورد .راردنالاعا و جن هراسو هک «لاش «مارحا

 هدشر ۱ هسردم 6 ی رعس و عاج دف

 دیک ۳۲ ؛اسبلک ۲۲ «هیاییص بئاکم ۳۰ «یتکم
 راسو نمرکد e یرپوک ۲۵۵ ۰ هبرتو

 ه رد دوج

 ۳۳ مرا 0 ۳

 . ردهدنل وط هزبمولک ۱

 ۱ یسهطا | اشاب
 «یض را شتآ» عقاو هدب ونجح

 .ردعد أت هب لیس «بولوا یر ندن رهطا

 اشا 2 هل رکید ماد و) ۱ یسهحغاب برا

 ۔اغوب لوب اتسا (یس : ۰ ی

 ب كن زفروک زوتقکبو PLS EAE یلوطاآ كنز

 لامش هزنم ولیک ۱۷ كل وبا:سا «قرلوا هدنس ونح

 ¢ یرلیلای لزوک بول وا هل رب عقاو هدنسق سم

 لوا كا: ردوا یکتا رو و و یا و
 تعفر قیسا یرظات هیلام

 0 داص

 2 رت

(Ile du Pacha (یاقیمآ  

 «یونل واز راعا ندنفرط اشا

 دیس هلمسا وب «ندنغیدلوا شلدبا اش یل رب كوي

 بول وا هج وتم یرعوط +یاعش قرش . ردشغلوا
 .ردلزوکو نرس یساوه

 هب وق هلیغاعسو تیالو 7 یغاط اشا
 زوطو هدندودح طخ یالو 2

 «بولوا عاط 3 اا یسهووا هنایح هلا یلوک

 قامربا لیزق یرلکتا قرش . ربنازوا هع ندسةرش
 هحو رق نادنتهح تبع و «روا وا لصاو ردق هنس داو

 .رولوا دم ردق هنب رکذا كغاط

 «بوا وا هطآ ر درد 9 سه ص اک اشا

 ۵ انس هرب رح دیس یعاطوبف ۰ چ

 م هزنمولک
 هدنن ر وص هیحا رب قم اص كد ایا . ردعقا و هدن

 هونح هزم ولیک ۷ كنم هطا ۵ ص سه و هد

 .وا یرلغان لیح . رده ور یا اها 6 بوس وا هرادا

 و رد (یوآ) یمسا هور . رد روپشم یار بول



 شا پ
 ولو ER قلدوا رآ

 ا هلگشا یال اشا

 ندراکز ور ره ناه بول وا یوذد

 ه دنس هب وح تهح

 زر »2م
 هک ءروندیا لیکشتناول رب عساوو لزوک «هلغل وا ظ وفحم

 لزوک و نوب وص هدنلحاس . رددعاسمهنسغ راپ اغ ودرب

 هنس انعم «وص قو وص» هحد وار ۳ هلکغا ناو وص رپ

 .ردامسد هلیمسا (هت > وف وا) ناک

 كنغاع“ ىل واک هدنن ال و هب ردا 5. اش

 2ک م هیحات ةد او ا دب

 هک ھو ا كنفاط الباب «ب ول وا هب رق رب كل وب

 3 قرە وا هدن را: ڪ كیاچ كح وک 9 رول وا تصنم

 شا حس ردعفا و هدن) امش هزنمولیک ۱ ۵ كلا ےک

 یسهیحات دیکب

 Dona Maria E A) ها
 ۳ وفس

 . ردنکم ند هيرو ۵

 كن(الیدا ناوج) نود هجرتلا فلاس
 ندنمادعاو تب ولغم كنحوز .بولوا یسهحوز

 ءاقم ییدتا یشراق هن رکسع كتنک لراش « هرکص

 ندهرصاحم تیا

 تدم رو « شجباق «ریکتروب « بولو یلو رارف
 .ردشعا تافو هداروا هرکص

 . ردشا و ترش لا هبا د ره تمو

 دل نفا لا لیلا ۰ ۰

 ناخ 1 4 هداز یجفمشاب
 یتعشهدنس هءفد کیا هدیرود

 رادکسا بول وا

 .هدیا بلارم عطقو سرادم رود داتعلالع . ردیلغوا
 هب ردا هد ۱

 ندا شا زارحا

 كن دنفا د هداز یعقحسا یسیضاق

 فرش سدق هد ۱۰۹۸ كر

 هیس هب اپ یبا مور هند وا هن «ه رکص ندقدل وا یسضاّق

 عفو هبردا هد ۱۱۱۵ .یدیشاوا یقارشالا بیش

 شفلوا توعد هناوتف دنسم ندنف رط هنتف بارا هدنس

 «بویشا لوبق هل روصو یروکذم ماقه «هد 4سرا

 شل وا بصن هننعشم ماقم لوصالالء هرکص یآ ینا آ

 ندکدتیا هرادا یاقم وب هدنامز زواجه ییهنس ح واو

 هلیح ا۱ كناشا ىلع یلیلروح هد ۱۱۱۸ «هرکص

 هد۱۱ ۲۲ .ردش وا دیعب هليغليطاق بوارسو «لررع

 شا وا بصن هتخش دنسم Gt فایلح هبداعسرد

 .اقحو لدع لاک هدایز ندهنس قګرب ید هعفد وب و

 تافو هد۱۱۲  هرکص ندکدتسا روما هرادا هلی

 .ردشه وا نفد هدنحراخ یسوپق هردا ؛بودا

 | هداز یحعمشاب (ىدنفا هلادبع دیسلا)
 كنبدنذا ىلع هج رلا فنآ و

 ب ۱:۷۰

 سخا تافو |

 وا ناخ ناطاس رود « بولوا لغوا

 هام وا هدنحش ر ااآ ۱

 ا تك سرادم رود لوصالا ىلع ؛بوغوط

 ء تم او لایق رهشکب هدنح را ۱ ۷

 و ؛شفلوا بصن هنن رش ول وم SEN هد ۷

 «یلوطاتآ هد۳۲ تولوا فارشالا بيق هد ۰

 ناطاس . یدیشلوا یرکسعیضاق یبا مور هد ۷
 هدننش را ۱۱۳ هرکص ندنسولح كلوا ناخ دوم

 .ردشل وا لئا هڪ شد

 هدماقم وب یا قح زوفط « بوک هش دنسم

 هد هیسانءان راوطا ضعب و رو رک یرکص ندقدلاف

 بولوا بحوم ییهاشدا رارعغا هلی یسلو
 هدنندوع . یدیشا وا ا هعح یافیاو «شلدیا لزع

 هتماقا هدهیوق ءهننرزوا یساعدنسا «هدعبو هدماش

 تافو ام ومس هداروا هد ۱۱ 6 ۵ «بو-ل وا ا

 .ردشعا

 ه:غاحس هني وک و 2 ۱ لقمشا

 یزکرم تكنساض یلح جا عبا پ

 كياج و عبا هر متر بو وا دبصق 7 نالوا

 .ردددنن رق یدودح یلبامور قرشو هدنسیل امش للحاس

 ها ردق ۳۰۰۰ قحآ « بولوا هبصق رب كحوک
 .ردراو یسیل

 واز
 ډ

(Pacho) ۱بولوا ندنرحایس ریهاشم » 
 ؛ شو سط هد (هسس) هد ۶

 « بودا تحایس تفو یلیخ هدنراتهجح هقریو رصمو

 یناقع هدا ۸ ۲۹ یمرکص ندکدتا سنا ییسهمانتحاس

 .ردشت۱ سفن فالثا .بوزو

 هدنطس و كنهقیسکم ۳ ها

 های
 هدنسقفرشلاعشهزنم ولیک ۸۸ كنوتقیسکم .ب وا واهبصق

 هدنراوح .ردیماج ییلاسا ۱۳ ۱۸۰ و «عقاو

 .رد راو یرلز دعم

 . امریا نوزامآ هدورپ (۸۵116۸) ۱ ی
 رولیک و د هن رهم (یلایاق وا) مبا ا و

 . رد رم دوی رپ

 ۱ سومطان
 لغوا رد ییهسنارف (۵۸8۸۵6۱) ۱ لناغاب

 هد ۱۹۳3 « بوسلو ا يا

 او و كنل الت ا هسا رف یسیح رب نالوا

 نالوا شا تافو هد ۱۸۵۹ و ؛ینیرلخ را كنرا

 شهوک روم

 ع هلل ر ویب تعحارم فر



 ف | پب

 دانرآو كفسو یعنکیا كقردرف 3 |
 . ردشم زا یتیرلخح را كکب ردنکسا

 روہشم كا كنايلاتبا (۳2۵20121) | . "ار

 هد هلاج ناک «بولوا ندنن ویقیس ود

 دولا

 . ردشعا تاقفو هد ۱۸ 2

(Pago) 6هدن زفر وک تكیدن و كنا ریس وآ  

 ندن رل هطآ یک ہدنسیش راق لحاس ایج املادو

 لوط .ردعقاو هدنن وح ك بهطآ (هب رآ ) بول وا

 .اها ۲۰۰۰ «بولوا هرتمولیک ۲۰ یضعو 1

 هبصق كح وک ر نالوا یخ یک لح . رد راو یسل

 .ردراو ی هعلق 4 «بولوا

Paphlagonie1 وغالفاب كنيل وطان ۱ )  Paphlagو )  

 یسهطخ رب هدنس هم دق تایسقت

 نوت هقشب ندنسیع مسق كنغاجس لوب «بولوا
 عماج ینسی ع مدق كنغاجس كيناج هلبتالو ینومطسق
 نلنید قامپا لیزق مویلآ ندنتهج ییونج قرش .یدیا
 قره ریآ .دلیاچ یلویو سایلیف ابغو هلیربن (سیل 1 )
 هی راهطخ سوت و افرش «اینالاف ابونح «اینتب ای
 یزک . یدا دودم و طاح هل ریکد هرق ید "لای

 هرو رکید «بولوا یرپش (هرصفآ ییعب) یزنسامآ

 . یدبا بونیسو ( یرغنک) هرغناغ یرادجاشاب كنبرا
 رلیلاسین وغالفاب یکسا . یدیا روہش» یرازتسا هل رلتآ
 یرل ر هدنس ه رام آور « بولوا نده رآ ماوقا

 هرایل آور یش .اق هرایا ون هدنتل | یسدنام وق ٩(نالعب)

 تح هلیماع ییهطح وب رایناربا . یدرلشا مدراپ

 مار نوتتس یحد ردنکسا ی ک یرلقدمهل ۲ ۱ هن رلطیض

 3 ولم فئاوط یکهرکص ندردنکسا . یدیشمهمهدیا

 لکشت هلقتسم تموکح رب ید هدای وغالفا هدننامز

 واللا لبق: یرارو معم تا و

 «هلا (سزروم) نروس تموکح هدنرلخ را ۹

 ۱۲۱و نالپ یحرب ندا. تموکح هدنرلخم را ۱

 هدنافو تاذ و هک ردنالج یعنکیا ندا ثاخو هد

 وا . ردشقعا كرب هنردب كدادرهم رو مشه ینکلم

 .هرآ یرلرادکح سوتنوب هللا ايني ای وغالفاپ ندنقو
 اس تاج «بولاق هدنکح رب رپ هيف ع زانم »ا

 كرایلامور (نولبف) یلغوا كدموقین ندن را رادنکح

 دالیلا لبقو ؛طبض ییطعا مسق كیایوغرلفاپ هلییدرو

 «بوفضوط هد» ونح هد ۷ ۶

 قا پ ۱:۷۱
 رد كرب هرلیلامور هدننافو مقاو هدنش را ۳

 رد RE و
 كن دیق و لس تلودو ؛شغل و قحم هنتلایا (سوت و)

 ها را رو ی
 ناطاس حفلا وبا دعو یا ناخ دارم ناطاس تیام

 .ردشلوا هيا كلام هيمض ندنفرط قا ناح ج

 كن رایدنفسا هدنضارقنا

 ۳ هل رو تعحارم هنسهدام «ینوم طس |

 سرة ( Paphos ( أ

 . ردیسیلصامما كنس هبصق(فاب)عقاو ر
 ه دنس هریزج

 [.هلروي تعجارم هتسەدام «فاب»]

 .راو هد رکد نا وب ی ار
 عقاو هدنسیش اف ییحاس قلدؤا رو و

 ۱۳ كندفروق «بولوا یحوک لا كنهیاه و ریازح

 یضعو ٩ لوط .ردعقاو هدنسیقرش بونح هربمولیک

 ۲۳0و بز و یسلاها ۶ بواوا هزمو لک ۵

 .وترو) یزکرح . ردراو ینال وصحم یک مداب « ربا

 و ( وب داغ

۱ e 
 ۱ یرلکدرب و .رارارکح

(Pacorus)ثكنبرلخ روم مور  

 ےک مست (زوربف) نا اتس احص |

 . ردطاغ

 ند زورین « بولوآ مس

 2 نايتس رخ (9۳ 326۵106,

 ۲۹ ۲ كدالیم « بولوا ندنرزیرم ا
 .ردشعآ تافو هد ۳٤۸ و «ش وط هدربصم هدنګ رات

 هرکص ندکدشا لوبق ینانایتسرخ «نکیا رکسع ادتا

 ۵۰۰۰ بولیکچ هیاوزنا هللاستنا ۰( نولب]
 داند هدا و ناسل بعدش وا شر تو

 هروب هد ۱۶ كسيام . ردراو یرافیلأت شم

 .روثلوا ارحا یسیط

 قلعتم

jul (Pacuvius) ۲سی و هل اه  
9 7 eنولوا ندا  E 

EESهدا ٩۰ و «شغوط هدو سل دن را هدنح رات  

 ضعب زکلاپ ندنرا ۲ . ردشعا تافو هد (هشرا)

 . ردشآه؛هنل و را رقف

 تهج كنیح ( ۳۵۲۰110 ) ۱ را
 هدنتلایا (غت ون غنآ و ق) دنس هی ونج ید اف:

 «بولوا رېشرب هدنسیلامش لحاس یزفروک (نیکنول) و
 هلا یلاش ضرع ۲۱۲۹ .هدننصنم یرهخ (وجنیل)

AEE ENSلوط  NS 

 .ردراو یتراحت لیخو یسیلاها

۲ ۵ ۰ ۰ 



 ۱:۷۲ لا پ

 هکععطم كن دنا رف (۳۵۱۵0۲۵۱) !|تا ر الا

 « بولوا ندنسا رعش سيون

 تافو هد ۱۷۲۱ و «شت وط هدهزول وط هد ۰

 قوج رب قرەلوا زکلایو رار هل (ربور)

 . ردشم زاب رلهکحضم
Palatinat ) 0اف 1 اض اا )  

 هریواج هداپنالآ هلمسا وب (طادام) تان الا 2 ۲ 8 3

 : لا

 ر دو یراقو هن ر بول وا هطخ ییاعبات هنغللا رق

 . رلربد ییاسالاب ن

 هده ینا قرش كنه رواد تانيالا یراق و

 (E دوخاتو تان الا یفاشآ

 یلامش بو ابر «هلبا هریواب سفن ابونج بولوا
 ندنتهج یلاش قرشو فرش «هلا اینوةلارف ندنتهج

 یسهیعطس هحاسم .ردطاحمو دودحم هل اتسرمح ید

VIاها ۵۳۷ ۹۹۰ بول وا هزسولک عبرم . 

 گلاب ی مق هک « ردراو یسیل

 (هنوبسینار) یزکرم . یردق ۱ ۰
 خد ( عرجآ) .ردیشنم هماضق ۱۸ «بولوا یرهش

 یسیضارا .ردیزکرم کسا ؛بواوا ندنرلرهش هجلشا
 ناتسهج یسیقرشمسق «بولوا قلغاط هرزوا تیموع
 .روا كن سهلبلس n ندا لیکشت ینیدودح

 كرلغاط وب . رد رابع ندن کتا نالوا روتسم دل رلئام

 تو لزوکک من زا رآ «هدهسیا یا هد ی
 كسکوب لا . ردق وح ید یرارباچ بونل ون رلیدا و

 ۔ مسق .رقبا زواج ییهرنم ٩۲۰ یعافترا كنغاط
 كيهطخ وب هبوط .ردلکد لهضراع ردق وا یس

 هدنسهرآ كنءرب واب سفن هلک وو هدنسهیونج تهج
 دود هدنسءرآ هنطخ ینا و « هددسردا نایرح

 كي هبوط ید یزکرم كانال

 لزوک « بولوا تسنم یخ یسیضارا و

 سن ۶ بویفوط یا

 ید یاناویح.. ردراو یالوصح ع وسا « هلکفلشیا
 .روینلو ییدعم ربمد چاق رب هدننهح قرش . ردقوح

 دنتهح ب تنغامرا نیر تان الات یعاشآ

 ساسل آ ابونج «یردلوا یربآ نوتبسپ ندهریوابو عقاو
 نیر كهیسورپ ندننهج یلاعش بو اب « هنرول و

 هلو (هسه) ندنتهح قرش لاشو ًالاش «هلینایالو
 دود هل هقود وی نداب ید ًافرش «هلیفلهق ود

 هرم ولیک عبرم ۵٩۲۸ یسیعطس ةحاسم .ردطاحمو

 ندنفصز هک ندراو یسیل اها 1٩۳ ۳۷۰ بولوا

 یروصذ و ید ورم نا ۹ IF «نات تو رپ یسهدوز

 ا 1 را یکم .ردکلوت
 تلاا رب هطخ و . رد (نینالسم,ق) یرهش لوس

 یسیفیش مق . ردمشنم هباص ۱۲ قرهنلوا رابتعا

 نانید (وراه) هدنلحم یس ع مش و ندنسداو نر

 كرلغاط وب . رد رابع نش رکتا یس سلس (ودوو)

 لا ‹« بولوا روتسم هلرلنامروا یرلتهح رب ڪا

 رب نر . ردراو یعاقن را هرم ۱ كنب راکسکو

 « بودا نا رج ندنسهیفرش تهج كنهطخ وب یغام

 كلکود هغامربا و .ردنا عج ی رلوص كن هطخ نوت

 لا یددسرویفآ یاچ جاق رب ندنانیالا « هرزوا

 ندهزنمولیک ٩۵ یلوسط هل ك(یال) نالوا یراک وی
 ¢ بول وا رادل وصحم و تسمه یسیضا را . رداکد هدایز

 لدتعم یساوه . ردقفوح ید یرلنامرواو یرارباچ
 «ینالو «رادواچ «هب رآ یال وصح هجاساب .ردمالغاص و

 هوم عاوناو بارش «نوئو «ریونک «نتک «ستاتپ
  «بولوا قوح یرندعم روک . ردنراببیم ندر

 «رعرم «یزوط ایق هلیرلندعم نوشروق «ریقاب «شموک
 .رونل وب ید یروماچ یبهلولو یشاط جربک « یملآ

 یرلیا لیخ ید یپیانص .ردق وح ید یراوص لدعم

 ماج «دغاک :نوتوت هلا هصونتم تاجوسنم « بولوا
 هناخریمدو یرلهقرباق هراتسو تارکسم « هتساشن
 نوو هربخذ :ییاجارخا .ردرا ویند یر هن خو

 «شعوروق ناک «یم هو «قایاوق بارش
 ۔اویح ءزبشک دغاک «هويح :ریمد نودوا هتسارک

 هطخ و .ردنرابع ندزوموط صودا ا ءو تا

 قرش كنغامرا نیر بول وا كوي اهد یلیخ هلبتفو

 نداب مولا یزکمو
 .یدیا یرهش (ع ربلدیاه) نانل و هدنغلهقود كوي

 روهشم كا كنايلاتبا (۳۸۱۱۵۸/10) و دالاب

 هد ۷۵۱ وارا لا زوج 9

 . ردشعا تافو هد ۱۵۸۰ و « شعوط هد ده و)

 . یدرواوا دتع ید هنف رط

 هروسهش ةینبا قوچ رب هد و و كيدنو «امور
 مرک هد وح و هع را آ راسو

 حو لقع ( Palladium ( ۱ ودالا

 1 سالا نانلوا عز یسهبلا ]
 رب مسج لوم ناد هد كنه و زمیم او N هل رکید

 بوک .یدنآ یسهدوبعم ك ریل اور کسا «بولوا یلکیه

 بصف یلکیهوب یرانامرهق نانوب ندا هرصاحم ییآورت ۱



3 A ۷ ۱ ب ۰ هر ۹۹ 

 رهش «هک دا
 یر دا بصف كل رایلناو « در هنن داقتعا ۵ رلیل

 «هلغل وا یدیلق رب كي وا «بویلوا مو دالا لصا لکیه

 رب مرح رلیلامورو .یدشعا لقن هامور سايا یتلصا
 .یدراردبا ظفح یاو

 .هیونح تهح كناتسدنه ( ۲۵۱۵۲ ) ۱ الا

 كتسهطخ (روسیم) هک ءردرهنرب هدنس ] سس
 هقرش هدع و قرش بونح «هان اعبن ند رلغاط (تاکالا) "

 یرکص ن كل هرم وليک ۰ «قرهقآ یعوط

 .رولکود هز زفروک هلاکت

 هدن یطاسا مدق نا وب ( (Pallas) ۱ هلا

EEلقع ن  
 «هوزیم»] . رد رکید مان كن (هورنیم) یسهملا تکحو

 [ هل روپ تعج ارم هتسهدام

 و نیحایس ربها شم ( 5 ا الا

I O OSهد ۱۷:۱  
 ور .ردشعا تافو هد ۱۸۱۱ و « شعوط هدنیلرپ

 تایفشک ضعب ‹ قرهنل وا تلخ ندنف رط یلود دیس

 ردق هندودح نحو ؟شلردنوک هبارییس هدناض هینف

 113 هنسهدف تایقشک و تاقیقح « بودیا تحایس

 . ردشم زاب رلباتک د دعتم

 زوبعآ ی ایوا (ظ۸۱۸۳۵08) | دم دمالاب

Eوا لغوا  

 .ردندنسهلج رلنام رهت ندیک هنسهرصاحم اورت «بول

 هدنتروص روباط كرکسعو یجب رطسو یلایک او نازوا
 6 هننافورح نانو و .داحما نعضو لوقدرق هلییظتت
 ینیدلوا تاذ وب ندا هوالع 0, 9 0 قرح

 «نوچغید رایج: هنادیم ییضراع كسیلوا . ردیورم

 هنلوا مالا هلیثع قفل و هدهیفخ "رباح هلرلیل آورت
 .ردشغل وا مادعا ءقر

 ندهب واس راد و ه دنس هلم هب ول | سومالاب

 6 بول وا هبصق ر مکس هدهغأس كل هرم« وليك 3

 .ردراو یال تحوک رب هد رکد یا

 2 ۱ روپالپپ دو | روپاالاب (,Pûalanpour تا
 بیع كیاتسدنه Pahlanpour) بر

 هک رد هطحخ 4 هل اد (تارحوک ) هدننه> یلامش

 ۱۳ قرهللوا رابتعا هراد ییا هلیسا یپونجو یلامش

 ها YEE ( بولوا مسقنم هتموکح لقتسم من

 ۔اطق كنایاپسا ( ۲۸۱۸۲۲05 )

۱:۷۳ 

 امور . ید رلشم همهدیا طبض یروک ذم

 یتکم 3 بول وا

 نانل وا ناب هددفنآ

 لا ب

 ۸۰۳۲۹ لا ۱۸۵٩ و اش ضرب 0
 ۲. ۷ ۱ ٩ یسهیعطس ا .ردهدنسهرا قارش لوط

 «ردراو یل اها ۰۲۲ ۵۸۸ بول وا ءزبم ولیک برم

 یتشدزز «ینامهارب یروصقو رسم یه ۵۰0۰
 ندهووا زود یمطعا مسق كن _تضا را

 یراذ رط ضعب و قلموف یرالع ضعب «بولوا ترابع
 كنم رغاط (ونآ) یم قرش لامش زکلای . ردقا رپ وطهرق
 ضع هدتهح وا « بولوا ترابع ندنرکتا قلایق

 ریغآو قاعص تیاغ یماوه .ردراو ید یرلنامروا
 «یراد «یشماق رکش «ج رپ «قوماب یالوصحم «بولوا

 ندهروکذم تاموکح .ردنرابع ندرباسو یادغب

 ۰ دیبا سو

 وکح هراور و یارو < رویادار هلا روالا سفن

 یرلد اح ناسم « بول وا ند هیمالسا تام وکح یرلتم

 . رددت یسرادا را هحار یرا رکید و

 (Palanpour) روس ر

 6 2 a ا ۱ روپالاب

 هدنسب ع لاش هزتمولک ۲۲ ۵ ( هدوراب )

 یطخ لو ریمد ندک هداویحار ندیاب و
 تموکح رب لقتسسم من « بولوا رهش رب هدنرزوا
 «بولوا یسیلاها ۱۷۰۰۰ ۰ ردیزکم كنهيمالسا
 طاع هلروس رب . ررلسم یرادقم بیرف هنفصن

 .ردراو ید یسداخهنسخ ربو

 هدام یتموکح روپالاب سک . ردرپغآ یناوه
 کوی لا كراتموکح لقتس من

 هرم وليڪ عبرم ۸ یساکلا « هدلاح یتیداوا
 EEE یسلاها ۰۶۰ بولوا هدنتعس و

 یونح قرش .:ردنس یروصفو یامهارب یمطعا مق

 هعفد جوا هدهنس اینک ۱ «بولوا تبنم كب نی
 یشمافرکش .جیرپ «یادغب ینالوصحم .رریو تالوصحم

 لاو بونجو قلموق یتهج یلاعتبرغ .ردهریاسو
 یکسکو كا كنب رلغاط ءبولوا قلغاط ید یعسق ق رش

SGBسات) ] 
 | . زرویدیا قش یتکلع یررم (یناوسارس)و

 .ردراو یعافترا هزم ۷

 ویحار ندابع ها دا کا هدانآیصات و یا ندداآ

 بوک ندنحما كتکلع یطخ لوب ریمد ندک ههنات

 ید یسهبعس لوب ریمد رب هنی رهش (اسد) ندن کلم

 ییدعت .ردراو
 ین ایفا رب شفلوا بصن ندنفرط یه رو نیطالس

 عساواهد یرلتموکح هرباد هلبتقو . ردب وسنم هنادناخ

۹۳ 

 هد ناخ دم ریش ناوبد یرادکح



a ۳ 

 ۰۰ ۰ یرلیلاهاو هرتمولیک

 ۱۷ لا پ

 تع كنتم وکح ریلکنا هد-ذح رات ۱۸۰ ٩ : یدا

 9 هدا ۷۰.۰ . رد_شم رک هنتیعبات

 ۰ رد را و ایر

 اس نف كالا 1 ( ۲۵۱۱۸۵۸۵ ) { هجمالاب

 هدنرانک كل و 3 (روبام) هد: سیل | هچ

 ر یک م اضق هدنز ایم هزیمولیک ۷ ۰

 یراوس ۰

 كنءراوا و

 «یسدادعا بت دم «یسلاها hk «بولوا دیصق

 . ردراو یو ر

 ن رکود نالا

 قیرش ینیرلعبنم وص هرق هلي وص نیساب .بولوا یرب

 هد و ینا

 . رویدیا

 ! اهم هتنالاب

 9 زاوالاب

 و لام ضرع ۲

 تعحارم هنسهدام « هغنلب »

 ا

)Palaouan)كن اه طآ نیلخ  

 e i وب
 ؛رش لوط ۱۱۸۲ لا ۳

 هرمولیک ۱۰ یاو 4۵۰ یو . ردعقاو هدنسهرآ

 نوکسم هللا هیلصا یلاها لقتسم یرلفرط جتا . رد

 هدنسهشوک قرش لاش رکاب الویاپسا « بولوا

 نول آ ندهطآ وب .راردکلام هب هعلقرب هلیمسا (یاتیات)

 یشید ليف < کوب وک زیکد ( هغاب «یموم لاب هلی دعم

 .راقیح هراسو

 ۔ورةہم ل رک طبحم رحم (۸۱۵05) )یرل هطآ | والا
 e نالوراق ا نیییف هدنیسق ایسن

 ٩۳ ږلا ۲۳ ۳۰ بولوا را هظآ قاطرب هدنسهرآ
 .هرآ قرش لوط ۱۳۲ ملا ۱۲۷ 4۶ و یلاشضرع

 ی ام وع یر هیطس هح اسم .رار وا وادتهدب را

 یرلفارطا .ردنرابعندرشک ۰

 (بوباتابب) یرلکویلا .ردطاع هلراایق و رلفیص غاطرپ
 . رد روتسسم هلراهب اکر ةاطرب « بولوا یسهطا

 هد هسا لزوک كن یرلءق ود ضعب و تنم یرلفارب وط

 «جیرپ یرلوصح هیلشاب : ردنوک م ریغ یرلفاط رب

 وا ترابع ند رءویم هبهراح كلاعو نون و

 یرلیکو زوموط . را

 r وهم
 _زرح ید یقدصو هغاد بول

 قوح یرلءراف .ردقوح
 یسلافا رولا

۰  

 وا دی اع هر لن داق یرلشا تعارز ۰ رد راو یس ر 3

 | وا
E3 

 مدام ها,
 كلی, ره « بولوا ۳

 ۱ تهح تن ره مورض را

 ۱ 2 رلغا_ اط RR dr : ودح

 | ید حاسم عورب

 . رددصیق یرلیوو
 PRR لا وروآ را | هد رل هق راب قاطرب

۹ 0 

 ,E یرلتامولعم ندنندعم ربم د ك:لاھا لوا

 -ردبا لاعا تاودا یهع واو رلحالس ندفدص و هغاب

 یرادیعطس هحاسمو یسیعاسا كنهروکذم رو طرح .رد

 :ردرز هحورب

 بوئاتلباب هرتمولیک عبرم ۰
 » » ۳۷ روروق

 ۴ CNY یپاتقوروا

 » » ۲۷ قلام لیا

 « « ۲۱ رلهطآ كچوک یهدنراوجو ویلیف
 » :EEN روئاغن

 » 6 ۵۵ ان

E E O) a 
 رر رح

 SEPE (هن آولوپ) لوپ
 » OT یرلهطا هردن آ تنس

O 
 ` كا كنسهطا ایلعس ( Palerme ) ۱ را

 و ی و

 هدنسل امش لحاس كنهروک ذم "هربزج «بوا وا یزک

 .ردعقاو هدنتل [ كغاطرب ندبا لیکشت یوقرب هل رلکتا و

 «یقحرلزوک «ینایل مالغاص یبیلاها ۰

 «یسهزوم «یسهناس یک « یوئفلا راد «یسهعلقرب

 ادعا بتکم «ییس هاب تانابن «یسهناخ لوک ضرالا

 و «یمهناتکو بتکم صوص هرلتیوزج «یسید
 نونف «یسهنلاخدصر «یرلبتکم هسیقن عیانصو قرسوم

 «یتکرش هناعاو قیوشت « یتیعج تاییداو میانصو
 عساوو لزوک . ردراو یتاسس وم راسو یسورتایت ج وا
 هلروس رب هدنلوط هرم واک ۸ « تولوا رېش رپ

 «ییادیم ۷ «یسهداج كو ۲ «یسهینالزوک . ردطاح

 «یرلاسیلک عنصم و كوي «ییارس رب صوصم هلارق

 ییانص .ردراو یسهاخراع رو یسهناخهتسخ رب كو

 « نواص « تناغ « رلشاق كہا « بولوا یرلبا یبخ

 هقباش ربصح « رلشاق یللت شموکو نولا «تارظعم

 كب ردنکسا .ردقوح یز هناخابد ها راهش راف هریاسو
 اوج ومرا رادوارآ ندا ترعه هیایلاتبا هد.ننامز

 صوصح هنبرلیدنک هد رېشوب «بول وا یلتعج كب هدنر
 ۰ رد راو ید یراهناطتکو بتکم ر ر یسا وه راد

 كلا كرليلج ات راق تفو یلیح 6 قردسنل وا

 و

 ند فرط رلول هکینف هلیمسا (همرونا) « بو-)وا ریش
 سبپسأت | رعساییبخ یرلکدر .راروا والوفشم هلوآ رلککر ا بول



RET Ci 

  1ل

 را ۲۱۹ ین هدنسیدالیم خخرات ۸۳۱ .یدیشفل و
 هلقصو تف ندنفرط یسارما بلغا غب هدنسپره
 تالاع مصع قح ییا «قردنشل وا ذاخحشا زکر هنن راما

 دربشو لقوحیا .ردشعل و لخاد هتبدادع هیءالسا

  TIRSرده روک ییفیدنل و رجس و عاج .

 نویفارغح ریهاشم .ردفورعم هلیسا (مرلب) ب رعل انب

 لناونع «قافالاقارنخاقف قاتشلاههزب» یی ردا ند ع

 ندضرا تکرح .ردضشمزا هد بش و ییروپشع ربا

 الاش ىلا وم راد تس رخ هاب اعفد

 «هتسیناشلاقو رانج رج ابوسنج « ینابارت ابغ « هلریکد
 « بوسلوا طاح هی رللابا هنیسمو هيا ید (ةرش

 ۱۱۸۰۰۰ و ندهدنتعسو هزنمولیک میرم ۲

 رد راو یسیلاها

(Palermo ( 

 كنغاصس EE ۱ ءدشالو هپابو ومراب

 رب كح وک هدنسهیحان هرایخ قحم م هنساضق شل وروق

 رش ںواح ه زنم ولیک ۷ كی ه راهخ ¢ بول وا دلکسا

 كيوق رب مالغاص ندیا لیکشت نایلرب لزوک و هدنسیق
 .ردعقا و هدنحا

 3 هدندنع خو یکسا بو هر | 1

 یر هنفا رطا

PHH ۱3 ملا ۱ یدیطس ویال ا(  
۱ ۰  

 وا با

 والی اتش قل وا را (

 كن ( یتاقسارف ) و هدنتلایا امور
 بواوا هبصق رب هدنسیقرش لامش هزنمولیک ۳
 ۱۰۹ (ندن ویقرسوم ریهاشم . ردراو یسلاها ۰
 . ردینطو كن (هنیزتسلاد یحولریپ) ندا تافو هدنخ رات

 كناتسدنه(۳۵۱89۸() تاکلب دوخ او ]| ۰

 تراز 3 ر ونجح E ۱ تاغلاب

 یردق ۰۰۰۰ «بولوا رہ ترب هدنتلاا ( راالم) كنس

 . رد راو یسیلاسها ۳۲ ۲۰۰ یرزوا قلوا سم

 رب كلوب ریمد ندیک هنرپش ( توقیلاق ) ندساردم

 : ردیف وم

Oندن لفل وم عدقنا و ۵  
 و E ی تافلاب

 هد رلخ را ۶۷۲ دالیل |لبق بول وا

 اشا هدننهطآ (سور را ) هدننامز كنم و

iردش!هنلوب یشزآ كب ندنراٹ . 

 لا لب ۱:۷۰
 بیدنرس (261۳, ۸1۵ ۳۵116) یزاغون ۱ قلا
 یون قرش كاتسدنه هسه ریزج ب

 (رآ انم) یتیرفروک هلاکنپ « بولوا هدنسهرآ یلحاس
 وروآ و 1۰ کا .رویریدشلرب هایزف روک
 كنادوبق یلکتفر نج ندزاغوب وب لوا كا ندرلیلاب
 .ردشفل وا هيس هلیسا

 هدیونح یایلاتا ( ۳۵۱8۵۲۵۱۵ ) ۱ 1 لا
 هطآ كحوک ر هدن ربکد ( نربت )

 .ردعقاو هدننهح تبع كن( هح و) «بول وا

 ر دن و aE ( ۱ 9 لب

 ی هات مرم هایش

 یس علحاس كناقب رفآ (2۸۵۳0۵9) | س لب

 میت هباناسا «بول وا هدنسید راق

 هبرانق كویب نالوا یکویپ كا كنبرلهطآ هیراتق نانلوپ
 كنيربن (هدآوغینیج) و هدن_سیقرش لحاس كانسهرپزح

 « بول وا هبصق رب عقا و هدداو رب لزوک هدنصنم

 «یسلاسها ٩۰۰۰ .ردیرگرم كنهروکذم ریازج
 ازش تاو تو بازصو یناوه لدنسمو مراعا
 .ردراو یناج

 ۱ عنابملاب

 هه ۳ نلدنصنم زوم 9و هدب رانک ی ره

 یم هلم وب هلیتفو «بولوا ربش رب عقاو هدیراق وب
 و یبطعا مسق ۰ ید ى كىەيمالسا تلود ر

 .اها 2۷ ۰۰۰ .هرزوا قلوا برع یمق كوب رو

 لک ۲۸۰ و لوط هرم و تل ۵6 ۰ ۰ (ب رقن قتل ود

 6 بوسل وا ترابع ندعکلم ر نالوا ی ع هزام

 لو: كئلف . یدا راو یسلاها ردق ۰

 رل ریلکنا دنس درام حرا ANNE نکبا هدقاعاط

 یربخا راد كل ود وب دف رک دنا طیض یم رتاموس

 كنەراموس و : شعا لاق سا یک رع نالوا

 وکح داد زسا یلغوا ه دعد و یسشدنک ادتبا دداا

 و یه و = كنف 1-۳ یدد_.سا شملوا قفومدتم

 هلا مط جد رادطخ ماطر رکید «ك رءدیا وغل

 ۔وایک عب رص ۱ هک « ردشق |لیکشتیتلایا عن الا

(Palambang)هریزج هراموس . 

 (هیس وم) مدن قرش بونح كنس

 یتلود

 هردراو یسلاها ۱ «ب وا وآترابع نده زام



 ۱:۳۹ لا تب

 « بولوا بوسنم هنسنج ییالم یمظعا مق كنيلاها

 < رلب ص لیخ هدر هبصق و رهش .راردنبدتم هلمالسا ند

 .ردراو یخد رلیلکنلفو رلیلنیج
des Paemes) [یاق رفا ((۵۵  

 یاهمنم كن رف روک هنیک هدبع ۱ رد ما

 یامش ضرع ۶ ۸ «بولوا نورب رب هدتسیبض لامش

 .ردعقاو هدیغ لوط ۱۰۳۱ هلا
 قرش لامش كنایلارمسوآ ( ۳۸۱۲۵۵۲ )

 (لعت) هدنس هطخ 2 و) هدنتهح ۲ رثاب

 هزنم ولیک ۲ ۲ ۵ ۶ «بولوا ربن رب عبا هنغامرپا

 یرلن دعم نوتلا و هدنسداو 1

 ریهاشم س .ردهدفف وا حارخا «بونلوا فدک

 هدنتحش را ۱۷۲۱ ندنفرط (رلا) نادوپق ندنوب رحم

 هیوق رب هلا هرق رب نانلوا فشک هدییونج دمج رحم

 رو . رد,دنل وط

 .رذشر و مسا و ید

 كن هرم کا ) Palmerston ) ی 1

 « بولوا ندنن ویسایس ریهاشم ی

 هد ۱۸۱۵ و «شقوط هد (دنالدور) هد ۶

 هد تروص هدننونفلاراد خیربءاق .ردشعا تافو
 «هلباستناهنسهق رف ناراکهظفاحم «هرکص ندکدتبالیصحم
 كد هنح را ۱۸۲۰ لند ۱۸۰۹ و هب رحش هد ۱۸۰۹

 «دلما زنلا ینفرط یتسبرس هدعب .بولوا یرظا هيب رح

 کا بئاغ نغلو عم خجربماق

 ۱-_ْذا ندنف رط

 (نوروی) «هدهسا

 ندنات وعیم سام هن ¢ قرهنلوا ب

 (یر) كدهنح را ۱۸۱ ند۱۸۳۰ .ىديشمامقەچ

 ه دود ¢ بول وا یرظات هیح راخ هدي رل وتداق (نروبلم)و

 ند۱۸ ۹۶۱۸۸ ند۱ ۸ ۵۵و ۱۸۱ ند

 هل زارحا یاقمو اهد هعفدح وا لدهن . رام را ۵

 ¢ كرەزەس وك ترا 7 هداعلا قوف هد دیس ا ےس روما

 هبهزلکناو «ش ا هراد دا یس هقین و ك: )ود هزیلکنا

 4یل ود هن زاوم ر ناردیازق ذ وفن ر هداعلا قوف

 تلود و ایمسوآو هیسور «بولوا قفوم هنلاصحتشا

 قروش ین :داحسا تایلات او «شقا قانا هلا ةا

 قاشا هلا هبناعع هلع A : یدیا شا ما رملاو

 .یدیا نزن لر ساسا كي هجرت بحاص

 دا
 3 ¢ یسلاها ٩۵" ۰ ۰ 6 بوا وا هرصد ر ه دنس ونجح

 یا هنوبسل لریکتروب ( ۳۵۸۱۸۵۵۱۱۵ )
 قمش هزبهولک ۲ ۵ كي هب وسل هدد

 ىسەعلقرب ندنرا ۱ ك رلب رع هدنتسواو یزمسانم كوي

 . رد راو

 رو

 نارا < - نایا) كناي اپسا )Pa1a2( ۱ هلا

 ) هقر ويه )

 زکرم كنهروکذم ریازج « بولوا ربش رب هدنلحاس
 ا راف لزوک «یسیلاهآ ٩۹ ۵۸۲ .ردیسء رادا

 6 یتکم م یثکم هب رحم « یونفلاراد < یسدماق

 هدنفارطا «یساسیلک رب عنصم «یبهناختک «یسزوم

 « یرهچغاب یواح یهر راجشاو یرلءریسم لزوک
 او و ویو كیاو قارش رویشم

 (هبلا) یی (اولت وه) «هدنسهطخ ایسولادنآ كيام اهسا

 هدنسلامش قرش هربمولک ۲٩ كناولئوهو هدنتلایا

 یف بوسنج كنسهربزح ک

 . رد راویسیلاها ٩۲۱ «بولواهبصقرب هلعما وب یخد

 وا یرب كتيرا هطآ هب راق (Palma) ۱ هما

 لو یلامش ضرع ۲۸ بول
 حب سه E یس+تیعطس هحاسم .ردیقاو هد ع

 هارا .رتراو یسیلاها ۲۰8,۶۰ ٤ تولوا هزبم ولیک

 . ردقوج یفیلابو تبنم ی-اوس «بولوا ییاکرب یسیض
 .ردراو یعاط رب نالوا یعافنرا هزم ۰

 ریش (رومدن) روم (۳۵۱۲۱1۲6) 1

 . ردم” آ نایرب و هد هیبنجا هنسلا هتم دق ) " و ۱

 [. هل روپ تعحارم ةە وه » رومدن ۱1

 «بوا وا هبصق رب یکم كتابا نال ب

 (نوراق)و ه دنا ع لامش هزبولیک ?NA لد ردام

 یساسلک 7 جی .ردعقاو هدنسیل امش لح اس تم

 . رد راو یر هناخعاید و هناخای وب لاج وسنم لو ضعبو

 تمواشم هرات وغو هرلیلام ور « بول وا رهش 1 یسا

 .یدیشغل وا ببرخم هدننامز هیمالسا تاحوتفو ءشغا

 سید ید نونفلاراد ر « قره وا دیدم ه دعر

 اکاس هطدت هلیس یکسا

 هاو ¢ بولوا یر كاا ید عید و مسقنم

 یتلایا ایسنلا بس .یدیشغت وا

 یسیلاها و هڙ وایک جا یه ۸: ۲۳ ۶ یسدیعطس

Aبول وا هعفوح ییالوصحم .ردنشک ۸۹  » 

 .ردراو ید یم هلن رلن ذعم

 ( هایش ) كنهقیسکم (Paاenue) ۱ كنلا

 ۱ ا ۰ كنەايشو هدننب روهج

 یهدنبرق «بولوا هبصقر كح وک .هدنسیق رش لامش

 ۔ولیک زولوا یکی رلهبارخ وب .ردروهش هلرهبارخ
 ال ءدق رهش یسه زاد طی هزم

 ةينارايسو دي اعم قوح ك ¢ بوس) وا

 ربقابو رەد

 یس هارپو



 ا

 بمر اسو تاکوکیم « رلسر « رلاکیه هليا هعننصم
 .اروا لوا ند ا و (تنزا)

 یراقداوا ندن را آ یموق (لادنح) نالوا شفلوب هدرا

 نالوا هل را آ مدق یصع را ۲ و نالوا نونظم

 هدنحش را ۱۷۸۷ راآ و . ردنربح بلاج یتیماشم
 .ردشهلوا فذک

 ]یا
Vo“ و لاش شرع ۰ N f هلا E 

  020رب رولوا دن هدرا
 یسورذ كسکو كا «بولوا لابج ةلسلس ۲٣۰۰

 .ام)و هد: کتا كغاط و س

 شد هبصق رب یدکیم اضق هلمسا و هدنتلایا (هرود

 .ردراو یسیلاها ۱۳ ۸۰۰ «بولوا

 اصس یدعم غرا كنتالو ر کی راد ۱ ولاي .

 اط هدنغ

 -رایدو هدنسیقرش لامش هزنمولک ۵۰ كنندعم ینغرا

 رپ ٩۵ كنب رب دارم دنس لا هزمولک

 یعاشرا هزم ۸۰۰ ندرحم یاذح یدننیب لحاس

 یسیلاها ۷۵۰۰: ردمقاو ر ز لک لالوا
 هدنتسوا یسربوکرب نیتمو لزوک هدنرزوا كرېن

 هدننورد و یسهعلق رب مک هدنرزوا شاط رب هراّکب

 ضعب یواح" یی رلی زاب هلیتکم و اسیلک یکسا ر
 دعای و غاب هدنفارطا «ییتکم ددشر «یسهقیتف راثآ

 یماضق ولا س .رد راو یرلهاکربس یلیخ و یرا

 بیکرت یتغاجنس یندع ینغرا
 .اضق ینیک كن الو مورضرا الامش «بولوا یسلاعش

 ثكتالو زيزعلا ة روم و ین  ESابض <« هلیغاصس

 ۰ رد واح

 ۰ رد هدنعاش را هزم

 «بولوا هب صو 3 یکم

 كا كناضق ترد ندا

 سفن ًابونج .هلیفاصس توب رغ كنهروکذم تالو

 رکبراد نده یونح ES یغرا

 جد ندنتهح لاش قرش .لیساضف هيل كنغاجس

 .رد دودمو طا لیغاعس چک تالو فخ

 یره ردو راب لزوکو تنم «بول ءا قاغاط یسیضارا

 . ردراو یجد

 ناویس نالوا د« هدنسییونج مسقو « قش ییاضق
 هلحد یتسهضوح تارف یرلفغاط ورق روو

 تایوبح ینالوصحم

 ردن رابع

 . رویدا قیرف ندنسهضوح
 ندنعاونا كرل هويه هللا هعونتم
 0 رقاد 5 هدنس هح ا ( نشوه) ردقوح ید

 اا ا 0« روا

 هلی رج هر ندقرش یر دارم

۱:۳۷ 

 ۱ | یون

 اب
 نذدهبرق ۳۱۱ اضق . ردهدقل راقیح « بوشلوب

 وب ة5 ەش رول وا رابتعا هیحا ۸ < فولوا تک

 ای اضق لاکا .ردقو یراریدم هحربآ كنيحاوت
 مسق «بولوا هدرهدار یک ۲۵۰۰۰ اب رقلو
 ا واک م سم یظعا
 نم را

 | نوغوبولاپ
 بسا .نالوا یا 2 رڌ دنه (۳۵])) ۱ لا

 را
 رز یح یس دقم ناسل 0 عب هند اد وب «بول

 رام

 .ا4 ینیچ دنه هلیسهریرج بیدنرس هصاساب فلفل
 طح

 تعحام 4: هدام € نوفوب «|

 .هیروج

 ر رگ دارا 2 یبهسدقم تک كند و

 . ردلیتسم هدنکح یهذمو يدا ناسل 0

 .رابزاي هغارص نو «بولوا یص وص#ت

 ° كحاردو ا ا قل دا رآ ۳

 . رد ورپ ر هدنلامش هزه ولیک 4

Palearius)0 ۳ :س اہکح ایل تب ا  
 ليم و ¢ بو لوا ۰ ٣

 هد ن رات ON E را ر هلکما هر ون نوهیدتا

 .ردشفلوا قارحاو بلص هرارق تزياهر سلجم

 .ردراو یربا رب هدنفح جور یاش

 ) Paliboth!'a ) روپیلا دوا

 < تواو ی روس ر یکم سو ۰ € 0

 و ضع مدق RG هروک دن رعت تم دق لویفارغح

 و یر 6۵۷۰ و NE ر نالوا یگ

 كداليم

 هدع < بول وا عاق مطع روش و كد هنح رات 1۰

 ندهیسانرس تاعوقو اي و ندننایغط كنغامرا کک

 بلد ل رکن هیچ وا

 شغل وا نظ ینیدل وا

 الف ۰

 : یدیا طاع هل روس 9 نالوا یسوب* ۳

 بارخو وع

 شفل وب هدنبرق دابآ هلاو هدنسیق
 (دن اج) هفیتع را | ضهب نالپ راقیح اربخا «هددسدآ

 . رودیا تلالد هنن دل وب شفلو هد رو

 اپ بس درانر
 «بولوا ند زنه بارا ربهاشم هه

)Ber. ۲۵۸۱۱55۲(ارو  ani 

 هل رس هیوا تا کدال اعا رلینیح شقنم و ر وصد

 هدنن رف (نآ وار ه دن رات ۱۵۰۰ .رد شوت ترپش

 هقیتع راث [ ؛ردشعا ثتاذ و هد ۱۵۸٩ بو وط

 تام ولعم ید هدنقج نداعمو E راعح او اا



 لا پ

 ندنف رط ضرالارع هدعم «بودیا لامعسا هینف کم

 جاق رب یواح ییامولعمو قیاقح هجن شفلوا قیدصت
 نیبم یتشرط قلوا نیکتز هلتعارزو « شمزای باتک
 یتعنص اعا رلینوح .ردشعا فلات یجد ناف 7

 هنس ۱ نوحا ك٤ا فدک ی وصا هنيه و تنی رلبا

 لاو 6 شا ار هد] وب و ینکلمام ¢ بوشالاچ

 .یدیشتنصءا هلیسه.ب یایشسا نالاق ین ورف ت

 هننادن ز هلیتساب روپشم نوجکیدتا رایتخا یفلن اتستورپ

 ر هد(نازآ) . یدیشلاف هداروا كدد ناف و بول 1

 لاح هجرت (نت رامال) ۰ ردشغا وا رک که
 ی 1

 . ردشه زا

 | لو ویا
 لوا هدنرف هرکص )4 هک: یدیا رشوت یکسا

 یکسا » ینعی (۳۸۱۵۵۵0115)

 ةن راوح لوا هدایلاتا ( رهش

 .یدیشفلوا هیس « ریشییه ع (سیل وای) و سیسأت

 هدنتالو كيالس ( Paliuri ) ۱ ۳ ولا

 یادم اسو رخ هبس هردنسک

 .ردن ورپ ر عقاو ه دنس ق رم بوج

 ىکسا» ىب (۳۸۱6062۵۱۲0) | ورت رتساقوملا

 رب هلا و هدناد ون «راصح

 ا یرلک وی لا بون) وه رق و هبصق جاق

 مور هینیط:طسف (۳۵۸۱۵۵۱08۷60) اغ ولولا

 یعسا كناداخ رب ندنراروطاربعا

 E كلود یکدم ندنګ را ۱۳۹۰ ء بول وا

 دنادناخ و هدنف رظ هنس ۱٩۳ كدهنحش را ۱ ۵۳ ینعپ

 هاک دادا (نزوقاتناف)و شک رادهح ۸ بوس

 تیادراخ و ۰ رد راشم روس مکح ر وانم اکو اک راشم

 . ردرب ز هحورپ یرلس واح جرا : هل رلرادکح

 ۱۳۹۹ نای ید | ۰ لاس یر
 1 ۱۳۸ وی وردنا یعحلا

 ۱:۰ ۳ اب و ما
 هنری ی | ۱۳۲۸ قیوردنآ یجتچرا
 ۱4۸ نیطنطسقیی*+ا نوا ۴4۹ نای یعنشب

 ۱:۵۳ یا ۱۳3۱ لئونام یعنکیا

 یرلتضح یاب ناخ د ناطلس كل ویاتسا

 ییا بوسنم هنادناخ وب ید هرئص ندنعف ندنفرط

 مک- هدنرهبصق (سوغرا) و (سارتاب) كنهروم رفت

 يقاوم یراکلم ید درو  هدهسرلیدا هم و وص

 یجکیا .ردشفلوا طبض ندنفرط هیلاراشم هاشدای

 (تارفشوم) یخد (غ ول ویلا رودولت) یلغوا كقینوردنآ

 هدنح را ۱۳۰۰ .هلکغا ج وزن یسه راو كنغلت وق

 ها د دن رات ۱6۳۳ ۵ ( ی دلی أ لو شد هېهش را هدار وا

 , ردشم روس مکح

 ماپ ۱:۷۸

 :.یدهلوا اا هزنمولبک ۲۰ كل کدو هدن_ساضق
 هبصقرب كح وک عقاو هدنن رق كنسارج س ر دن« كوي

 وا یرلدارخ كادق رهش (سیل وا ربه) « بوا وا

 بیپ دعم هایم هدع دق نامز رهش 9 .ردسس ود هدرز

 .یدیا روهش هلیس هايد هداروا (تبتق ا) نداکح

1 

Pampas ( ۳ ) مسق ۱ تن ونح یاشمآ 
 نت وا صوصطایللعو ه دنسب وح

 كنا وغاتا و هدنس هرب واح ته> كنت ر وهج (سرا

 بار

 .ردمسا نلیریو هرلءووا عساو اط رب مقاو هدنلامش

 درک «بول وا روتس هلرلتوا نوزوا رءووا و

 ۔وس ریغیصو تآ قوج ر هدنلاح یاب كرکو سنوم
 یسیصوط اهدو عوج كرا هوواوب .راردولع هاب رلیر

 هدنسهرا ورغنوب رز هلیغامربا هنالبال هووا مساو وب

 دن | ندنن رق لاوس یسالطا طی رحم «بولوا

 هتسهدام «نیتحرآ» ] .رولوا د كدەنلابج هلسلس

 [.ب رویب تعجارم
 هدنلامش كن ای اپسا (Pampeاun€) هن مای

 رهش رب یوگم تل( هراوا )
 ۱۰۱۰ یر را بولوا
 .اها ۲۶ ۷۸۱ ۰. ردعقاو هدنسقرش لامش هزنم ولیک

 یکسا «یساسیلک رب لوی « یاماکع-او هغلق «یبیا

 « یرلهاکح رفت لزوک «ییارسصوص هن رلک اح هراوا

 ك.پا « یلوپ رتمد « یسهناخ زایناج اغوب رب مساو
 بارشو یراهاخربمد « یرلهشراف تاجوسنم كونو

 (هنولیم) هدندنع ییویفارغج برع . ردراو راج

 . ردفو رعم هلیعا

 هر ولما
NY 

Nهدی ونح ۍاقن ا  

 (ردناتاسم) ثشروبح (ايبمولوق)
 رب هد رانک یر (ایلوز)و هدنتلایا ؛ب ول وا صد

 ”£ |« هرندولیک ۱۶۰ كن ( هروقوس )
 او هدنسهرآ رلغاط .ردعقاو

 نوا وزه كراو یدنااهإ ۷۳ ۰ « بول وا

 . رد را و یی دعم

 اب
 , ردید اتسا ك (لبآ) روم ماسر , ردشماشاب

 هداین ودک ام هد امز كبي تب وا وا

۰ 
 ۳1 داد کا

(Pamphile)و  ıiندب ريماس رمی دف ں  



 تورب(5۲۰ (Pamphile دوو اش 1
 ینلن ایتسرخ نکیا کاک هماخهدن ر هش

 یردم كنسهروپشم ةسردم هب ردنکسا « هلا لوبق

 رب ځد هدن رېش هب راسیق كنیطسلف هدعبو « شالوا
 دبنج را ۲ ۰۱۷, 139 زد

 هرکص ندسح هنس ییاو «فیقوت هلیبس ینلن ایتسرح

 . ردرلو يرا ۲ مع ريش وا لتق

 .رون ها اردا یسیطروپ یوک یجرب

 لحاس كنيلوطات | (Pamphyاie) ۱ الیفماب

 بول وا هعدق هطخ ر هدنس ونح وب

 كنسهطخ لیا جا هلیلحاوس كنس هطخ هکت

 بغ «(ایکیلیک ) ًافرش .یدیا ترابع ندنسیغ مق
 . ىدا دودحم هبرلهطخ (ایدیسیپ) ید الاش (ایکیل)

 ایئوا « (هیلاطنآ یعی) الات یرءهروجم هیلسا |

 . یدا یرلربش سییالوتبو سودنپسآ «هغرپ «هدیس
 وب یرارجاهم نانوپ اط رب هرکص ندنسهرام اور
 یسلاها » ب وشل رب هد هطخ

 وب ندا هدافا یتسانعم «سانجالا عماج» ندنراقدنل و

 هل ردنکسا هدعبو كرلیبارا-ادتبا .یدشفل وا هییسآ هلمسا

 هبروس هدنيسقت لام كریکناهج وب بوک هنطبض
 دویطن وير ؛شعا تیاصا هتسهت ۳۶ راد
 ه(نموا) یرا دمکح هم رب ندنفرط رلیلام و ,هدنتبب ولغم كسخ

 كامور راز ساک ا كىوب ً(قاعتم ٤ بولیربو

 ۔اہقنا كنفل ,وطاربعا امور . یدیشمک هنفرصت ةضبق

 یرکم « بوشود هنغاروطاریعا یرش هدنم

CTE TEداضا تلاا ر ۰  

 قلدرآرب هدنرلنامز نومآعو دیشرلا نوراه .یدیشفلوا
 ندنفرط رلعور هدعب بوک هيلا كی هیسایع تغالح

 هیمالسا كلام هدننامز رلیق وسو ؛شخل وا دادزب-ا

 ر هدنضا رفنا كتلود و « بولوا لخاد هد

 :ابن « هرکص ندقد) وا جات هن رلکب ناعهرق تقو

 E یرلتسط> نا نا هک ناف محفلاوبا

 وكس . ردشلوا هی افك كلام يمض هدنح رب ۷

 مق كن (ایدیس) یعهطح ای فما یر ند زود كرلیف

 ید مولا «بوتلوا ةيمس ( هکن ) ربارب لسا ونج
 هے وق هلیما ەك «هرزوا قلوا هیلاطنآ یزکم

 هدام «هکن»] .رویتلوا رابتعا قاش ر می ات هلال و

 [,هب رویب تعجارم هنس
EIR -Saund) ۱ 

 امش) كیهمقجم كلام هدیلامش دبوسومب

۱:۳۹ 

 .ردظ وفحم هلا هطا |
 كبا رب رخ

 ناپ

 هللا ۳۵ « بولوا زفروک رب هدشیروهج (هنیل وراق
 لوط ۷٩ هلا ۰١۷۷و یاش

 بونح ندلاش ءهدلاح ینیدلوا دتم هدنسهرآ یغ

 . ردهرزنم ولیک 4۵ یکاو ۱۱۰ یو نالوا هیر

 راط و نوزوا جوا ندنجاوما یسالطا طیحم رع

 (روب روقیلما) هل رکید ما و ( رات)

 .رولکود هزفروک وب یرلرمن (هزون) هليا
 ( هژایرآ ) كنهسذا رف ( ۳8۳016۲5 | ۱ ۲

 هد رزوا یربن (هژایرا) و هدشلاا

 .ولیک ۱٩ كن (اوف) «بولوا هبصق رب یزکرم اضق

 هدن راوح « یسلاها ۰

 شرع “0£ #9

 .ردعقاو هدالاصت هزم

 4 ردراو یارانو یر را لخت او

 ندنسهذاک ملا رل وب سا 0 اب

 یسیماح درلنابوج و كرلیروس «بو-) وا
 .وا یک یراب ناسنا یرایو یز لغوا كنبزنشءو

 هدنروص رب راتوط هحاق نوزوا رب دلا یر

 هب یرب رب هدنع»ا (یکنبربس) ایوک .یدرونلوا ریوصت
 ا «ه رکص ندییقعت تق و یخ یو «بودا هفالع

 ندنوا «هلکم روک کا لوح هشم اق «هدنکیدریک

 «ادص سکع» یی (وخا) هدعیو ؛شعای كودود رب
 لبا هداک وب بول وا قشاع هب یرب رب رکید هلیعسا

 . هنکیدک هد رلنامرواو هد رلغاط یرادصک . شمامهل وا

 یسا . یدراراقروق هلیسهداز ندنفداصت « قرنانبا
 لد رک دا دع رب دوم (سیر ژوا) كرلیرصء

 اش ا تونم هو

 . یدرلشم ربو ییمات (سیل وب ونا)

 هنغام را (و) هدا اشا (Panaro) و رانا

 سس تا EI عبا

 كافل هق هد (هندوم) هلاعب ندنغاط (دنوهح) كنس

 هرکص ندنایرح كلءزتمولیک ۱۲۵ ترک ندن وذح

 .رولیکود هغامرپا روکذم ندنلحاس خاص

e 
 e ارفروک نالوا ا 5 ل

 عبا هنتيروهج (ایمولوق) «بولوا هلکساو هیصقرب
 یلاعش 29۸ دک كالا نالوا یبانمه

 ۸۰۰۰ بولوا عقاو هدیرع لوط ۸۱۳۶۷ ها

 ۰ رباربهل رلیوک ی هدنراراوج و
 یرزتسانمو اسیلک وب بولوا هبصق رب لزوک

 . رد راو یسلاها ۳ ۵ ۱ *



3۵ ۱۹۸۰ 
 مالغاص كب ناو , رد راو ی . هن اخ هثسح رب و

 ی .رتشقا ل زت یس هب راحت تیمها . ردلکد
 رکید هلعسا وب هنن هدهفاسم كل هزمم ولیک ۱ ۵ ند هبص

 تاولزا شاشا ۱۱۱۵ یماازاز هیشق و
 اک وا «هلغ وا قا رحاندنفرط رای رم سرش قاط رب هد 1۷۰ ١

 لاا هما س .ردشفلوا سیسأت ریش کید لک
 « بول وا ندنسهقفتم ربهاج ایبمولوق لوا ندنوب

 دانا تلاوا داوس هشروهج رب ا كاس ول وق اربخا

 ندخزرب رب حوعم هدنلکش نوي هود « قردشلوا

 رح ًابونج «هایزیکد ( لیتنآ) الاش «بولوا ترابع
 كشروپج ایبمولوق هنن فرش لا لدهتعع طيح

 .اج یطسو یاشمآ یخد اع «هلیتلابا ( هقواق )
 .رد دودم و طاع هلی روهج (هشرهتسوق) ندن ريه

 بول وا هزم وا وک عبرم ۸۱۷۸۵ یسهیعطسٌهح اسم

 .ردراو یسلاها ۷۲

 7 همان اب ۱ یزرب
 هب ییاعس یا ش سمآ یی و:> یاقبمآ

 رب ردیا طبر هب یطسو یاقبمآ یسعوط هدو

) Isthme de Panama ( 

 لب ریکد لیتن ۲ عبات هبیمالطآ طیع رحم «بواوا خزرب
 ډب غ ندقرش هداکشرپ ج وعم هدنسهرآ ربیک طيح رح

 یطےع « بول وا هزسولک ۲۰۰ لوط .رولوا دن

 نوت هدب رال ضعب
 لاح هللش ( وب كناشمآ

 كب یعاقنرا هداروب « هدهسرویازوا هډو كح زر
 (نولوق) هلا همانا ىلع راط لا كخزرب . ردزآ

 هدنسهرآ هلک-ا ییا وب .هلغلوا هدنسهرآ كني راهلکسا

 ڪڪ

 نرود هدای ز ندزبم ولک 3

 دن ۲) نالوا دن هعب

 یی دل وا شالدا دیدم یطخ لو ریمد رب
 2. "ی

 رو هنقیرفت ندنررب كناشمآ یکیا هلیرفح لودج
 قیرطرب هصق هدنسهرآ ریکطیحم رحم هللا یمالطآ طوع

Eردشع وا تفت ید ۶ . 

 ( (Golfe de Panama یزفروک | همانا

 هدیونجش كح زرب ج وعم نالوا ییانه ]
 رفروک رب وب ییدتیا لیکشت هدرمک طيح رحم ینعب

 " بولوا
 :ارولوا دنعهددنس زا قره لوتط "۷ 4 ۵" هلا

 (هینراب) هدننهج بضو (لکیم تنس) هدنتهج قرش
 (سالرب) هدا یک ینید-نلوب یوق ییا هلل رلعما

 ۸۰۳۱۰ و لاش ضم ۷۱۳ هلا ۰

 دا ARNE یجد هطآ چاق ر عا « وا » ی

 لاو 4 وب ها .ردیسهطا (لکیم ین یرکوب

 , ر دیس هرصو (همانا) یمهلکسا

 یااشرا

 2 كنا ۳ هاتب دوخا 0

 و دن اس هطح (دناقل دن و) وا لاند

 هبصق رب هدنسب ونح تی هزنمولیک ۱۵۰ كدابآهلاو

 هاشربکا .ردرومشمهلندعمسادلا کهدنراوح «بول وا

 هدنتهف قنارف نویلم قح ییا یونس ندارو هدننامز

 . یدراقیح ساما

 ! | یاب

 ها یاس ضرع

 ۱۳۰ و ۱۱۰ لو « بولوا لکشلا ثادم
 راو یسیلاها ۳۰۰۰۰۰ «هدلاح ینیدلوا هزنمولک

 «یشماف رکش «جرپ «بولوا تبنم كب یسیضارا .رد
 یاو زا )ا - رولوا لصاخ هرااسو رو

 ندنماوقا (واسب)و (وبا) یسیلاها . ردق وح ید

 لویاپسار . رد رام دآ راکتعنص و ناقشالاج ك «بولوا

 .ردبا تماقا هدهطآ و یسیلاو

 .ه رعا كرلنایتس رخ Pan t26( 0) ۱ رب

Êهل ابط بوا وا دود ندنس  

 ۱۱۹۱۰ ا ندنرلەطآ نیمبلف

 .ردعقاو هدیفرش لوط ۱۳ تک

 OE هدنګ رات لا ییدلوا ار قم

 . ردشغلوا لی

 ووا

 | هیرالتاب
 واک یسه راد طيح « بول وا دطآ ل بی رق

 ۱ یسیط رو و لا ما NN كزوء

 هدربکد قآ (۳۵۳۱۵۱۱۵۲۱6)

 هلحاش اش رفآو طو س هر | لس

 .ودیاو) یزکه هر رای ندیشک ۷ ی یسلاهاو

 یرلیداو تبنم كبو یناکرب رب شعوس . ردیسهبصق (ول
 هدنلا ۵ رلیلحات راق و كرلیل هکینف هدعدق نامز . ردراو

 -وب مولا . یدیا روېشم هلیسهب رحم تراجم «بولوا
 . ردشغلوا ذاخما افنم هنب لمس هقیت)

 ی رنات د رخ (8 ۳۵0۵۲۵۵۵ --تنس ) ۰
 ole را ۱ ۷ ۹ «بولوا دنس عا +4

 ؛ شو یرردح كندتکم ناینسرح دب ردنکسا هد د

 نوعا به ذ» ۳ ندنفرط سو زهد قی رطډ هد و

 ندتماقا هان اب دک هند چاق ر «بولی ردن وک 4۵ رش

 ك د هنن رلخم رات NNE هتد وع هن هب ردنکسا «هرکص

 ۷و .رد راو یرا ۲ ضم .ردش و ثایح ,

fرونلوا ارجا یسیط رو . 

 زاع وب بس ) icapée ) TR مامی دن( ۵ ی

 منا ان هبصق 0 عقاو جا ی



 نا پ

 ر لقتسم تفو لیخ هدعدق نامز بول وا یعدق

 . یدیشغل وا ه رادا هلتم وکح

 اح ےدق ناو (Panxtius) یاب

 ۱۹۰ دزالبلالیف «تبولوا لدنس ب

 تافو هدنرلشاب ٩۰ و «شعوط هدس ودر هد رلخحم را

 لییرضخت ید(
 تن لق : شجآ هس رده 2 هدامور و رعد بودا ۰

 ۰ ودتقعا

 هی هننآ ه رکص ندکدتیا دالب رود هدندیعع )ن دلم سا)

 چاق ىك ۳ هت رب یداتسا ‹كرەديا تدوع

 . ردشمامهنل وب ی رله «هدهسا شم زاد نان

 ةينبا كنب رهش امور )Panthé0( ا ۰ وئتناب
 «بول وادیعهرب روش ندنس هقرتع

 -و وا سیسأت هلمف رے م ك(

 ه دع د «نکیا

 «قرهنلو ۱ یو هنوض و و كن هبذاک ملا نوت

 وا دیس رلیسا و ندا هداقا

 ایغآ) هدننامز و
 ص وص# هنندایع تن رمشم ادتبا «یردت

 سا :عم «هپلالا حیاچ»

PEندنفرط (ناب ردآ) «هلغل وا ۳  

 نالوا یضارقنا ثعاب كلود امور . یدیشغلوا رين
 تیک وس 6 بولیدا اغيب ندنغ رط هیلاش 3

 و« ندنفرط (ساقوف) روطاربعا «نکیا هرزوا قفلوا
 ھا سیلک ندنفرط كنو «بولیر و ه(سافز و) یحد رد

 دوحوم م ویلا . ردشفل وا هيس (هب رام هتناس) و لی وحم

 تئنیه «هددهسا هرم ٤٤ یرطق كنسهبق ءبولوا

 ید هدسرا س . روین روک نیکرحو ابق یسهعوج

 (هوبوژ هتنس) رک زد را ان رب رو شم هلا وب

 ردهدنلکش جچاخ «بولوآ سس وم هدنرزوا یس

 راو یلخدم رب نیزم هلوتس ۲۲ و یسهبق رب كنک وب
 هتتش) نالوا بار فریم هدر ۱۷۶۸ رد

 ندنفرط ییول یججشب نوا هنیرب یساسیلک (هویونژ
 لغو مابتخ هد ۰۶ بونلوا ترشابم هتساتب

 صیص هننفد كرلمدا كوي هلرارق كنيموع سلم
 .زوا یسوق « یرنلوا هيس (نوتتنای) هلتسانم ویو

 یسهرابع «یرکشت ٌةناشن هرلمدآ وب كنطو» هنبر

 هاسیاک هلیعما (هو وژ هتتس)هن هد۱۸ ۲۱ .ردش)زا

 یا نواب ه هد ۰ شفلوا لیوح
 - دنا وا ذاخما تیک ثب دو ؛شفل وا هداعا

 « نکا یفد مدآ هن كا قیر

 «هدهسا

 نقی زم ت

 تب 0 فو هدنلخاد ak . و وعوه رونشو ريړش عاش

 .ردشمل

 .ردهداروا یراراز

 س هلا (وسور) و (رلوو)

 ن ا ب ۱:۸۱

 دودح هدناتس رام )Pan tch072) | هو اب

 كنتلایا (تانو) هدنتلابا هبرکسع | 4
 .امقتلم كنهنوط هليا (شع) «بولوا هبصق رب یزک

 هدنس ع بونج هزتهولیک ۱۰۰ كراوشطو هدنس
 .ردعماج بلاها ۱۳ ۰۰۰و عقا و

 اقتعا ل لسا را 6 ۰

 نداق 1 ۳ ۱ هدودناب
 نيج ندنفرط (ناقلوو) ىلا مج ایوک « بولوا
 «شارید الناج ندنفرط(هورنیم) یسهبلالقع «قرهنل وا

 هلتلیصف و تلصخ ررب ندنفرط یرب ره كنهرناس لاو
 یکتا: كنا یرتشم هل الاوا .یدیشغل وا فیصوت

 هدنماقم ءازاحم هنح مات (سویتیم ور) نالوا شمل اچ

 یواح یبیواسم ةفاکو «شمسیا كعا جوزت ینیداقوب

 رم «هدهسیا شقیا یلست هنیدب كنو ید ریمکح ر

 ییهرودنا ؛بویمهدبا تراسح هفجآ ی و_عمکح موق

 یردارب « هدلاح ییدشیا بانتجا ندجوزب یند
 بول [ ی هعمکح ‹كرەدىا جوز شا (سوبتجا)

 « قرهقیح نددمج رلقلادف نوت لاحرد و ؟شجآ

 «شعا و a ءهلغللا هترزوا كضرا مس

 شلاق هدهد, كنهعمکج دیما نکلایو
 ده دق ةطخ | (Pandosie) ۱ ۳ ودناب

 (هدی ان هدنتهح ةا ییعیهدنس ] ۰

 هدن زانک یر (نورخآ ) و ه؛دنسهرآ (ایوریست) هلا

 .یدیا رش رب هدنبرق یسهبصق (علغرام) یکیدمش یتعی

 (یرساق) هدنای «بولوا دوحوم یراهبارخ مویلا
 .ردراو هب رقرب هدنمسا

 -رادح درابمول ( 16 و
 E ۱ فلودیاب

 لیبل « شابریمد » هک «ردیسیجفرب یررومشم دا
 هد (وباق) لدهن را ٩۸۱ ندنخش را ٩۱۱ .ردفورعم

 ك (نو وا) یحرب روطارب:ا « بوروس تموکح

 هرکص ندگکدتا میس و یلیخ ییساکل وا هلی د رای

 بول وا ربساو بولغم هدهراح ییدتبا هلرلمور

 شعثیلاچ هکعا را ذخ اندرلیلیل وا «هرکص ندقداتر وق

 . یدیشمابهلوا ردتقم هکعا طیض یییلوات « هرهسیا

 -ونح یاهننم كناتسدنه (۲۵۲01۵) ۱ نر اب
 «بواوا یعدق مسا كنءطح یکهدن ل "

 . یدبش۶۱لکش تلود ر رومشم هداطسو نورف هداروا

 هل امور هطح و هدب رعه ل رو نر من 4 یدو جا ۱



 : یدیشمک دهن طض مالسا لود و نکتکبس ل

Pensylvanie ) ۱ Eیاشم ۲ (  
 رهاج هعتج كلاع هدبیلاش ] ۰, ۰ ۶

 .ردفاو هدننهح قرش «بوسل وا یرب كنسهقفتم

 مو ایزو اب وخ «ویهاوا 6 نرو 8
 دودج هلراشروهج ینرو یند افرش فالیر
 ی یسهیعطس ةحاسم . ردطاحمو

 «بولوا هزتمولیک
 یرارهش كوب كا .هدهسیا (غروبسیرراه) یزکیم
 اف ع روم ( ا ( ایفل دالیف ) نالوا یعدق که

 رک ندنسهروا كنهطخ و یلابج _هلساس یاغل ۲

 خد یرارهن (ویهوا ) هلا (هراوالد) «( هناهکسوس )و
 مالغاصو لدتعم یسا وه .راردا يس یتسیضا را

NYPرد راو یسلاها 2" 9) . 

 هعونتم تابوبح ییالوصحم .بولوا تبنم كيیعاریوطو

 كب .ردنرابع ندهراسو دوط موزوا ؛نونوت هللا

 قوج كب ؛بولوا یرلاعرم لزوک و یرانامروآ عساو
 ءزب «بولوا یرلیا كب یيانص .ریلپ یدشب تاداویح

 یراهقرباف هراسو «پبا «ماج دفاک نوباص «ینیچ
 نوش روق فا ءریمد روک .ردقوج یراداخرهدو

 .ردراو یراعحا تعقیذ یکدمزو زاغ «ی ران دعم

 نوتسب مولا لوا ندندورو كرلیلا ورو ١ هطخ و

 یحر .یدیا نوکسم هلیموق (هبانل) نالوا دیدباتو وع
 ناکساو فشک ندنفرط (غیلارزتلاو) هدننامز قا
 نکنز رب هدنمسا (ناب) هد را ۱ «یرهنلوا
 شغل وا كرت هدنلباقم غلبه رب ییدربو هتلود «ریثکنا
 . یدیشف وا هیس هلم ساو نالوا كعد «ییامروا كاب »و

 یشیه هما كلام «بوشود هنسوه لالقتسا لوا كأ

 .ردشفل و یرب كت روهج ۱۳ ندیا لیکشت

 هدیفرش یاش رف آ (۳2۱82۲1) ۱ اا
 5 ايک ) E ز هدنیگنلع راکت

 ه ره 6 ۱ ناو سا ۵ منم ید قم كنس عفت رم لابح ( و رام

۳ 

 جاقرب ندلوصو خاص «هلاعبن نداحمرب نالوا یعافترا
 حطق هفاسم كلهزتم وليك 6۲۰ كرهدیا ذخا رہ

 بونح كندبصق نالوا یانمه یرکص ندک دا

 .رولکود هوقرب روللوا داب هلعماوب هن هدنسیقرش
 ید هلیعسا (وفور ) دوسخاب ( وفول ) یمش یرافو

 كرب نالوا یاش ینهبصق ناھا س ردفورعم

 ب غ هزم وایک ۸۸ ۵ رابکت زو هدنسب ض لامش تكنیصنم

 ۲۹۳۶۱ هبا بونج ضرع ۰۲۰ «یردلواهدنسیلامش

\4AY ناب 

 نانلوا ۰ ۱۱۳۱۵۱ ندنفرط رکا رابکن ز «بولوا

 1 نو . رد ه لم داد رارب

 یمیراب (۳۵1098)كوکت 0 شا

 عقاو هدنتلابا (لدل ) دوخاب (قادال) دربمشک یسرایو

 شرع ۲۳ ۰ لا ۲۳ ۲۱ «بولوا لوک رب

 هدنرهر ۲ قرش لوط ۷ هلا ۷۷۳۳ و یلاش
 ۱۳ و او اش را هرم 4۳۰و

 روص قوحرب هنګا بول وا هزتمولیک ۱۸ یضعو

 یی هعقن یه یار مساو یخ یسهضود «هلکک ود

 E . ردعماج
Nر ا ا  

 هسلاطب هنسهیصق (مجخ ) عقاو ] ۰ تو
 و بول وا ما نلیرب و ندنف رط رلینا و هدنامز

 قوح را دیعم ص وصح هنن دایع د(سر زوا ) هد رهش

 (ناب) كنرلیدنک یداکهلاو رلیااوو «ندنفیدل وا

 یمساو «ندن رک دتا هیبشت هغ راد ویعم نانل وا همس

 (مجخ) یسیلصا مسا هدندنع رابرصم یکسا .یدرلشمرب و

 هنسە دام ۰ مخا ۶۱ رو عم كن وب (میجا) هک یدیا

 [.هلبرویب تعجارم
ùl وب (Panorme, Panormus 1 

 < نا او اال 0 ۱ همرواب
 هرحرم هلا ورا کهدنسهط ۲ ایاع» بول وا كءد

 رشت ی ی یو ردا یید_نلجاس

 . ردي دق مسا 2 رهیصف و

 ےن

 اک و

Pannonie ( ۱ 0 ) ةطخ رب كنار ورو آ 

 سف ییدمش «بولوا ید دو

 ندناتسناو رو ابوو القا _هلیسیف رش مسق كنار وآ

 یر ه وط .یدیا ترابع ندنسدب ع ےس كناتس راجو

 .یدروب رب [ندایحاد اقرشو نداینامرج الامش یهطخ و

 (بار) «بواوا مسیح هبا ونا یاش آو ی رافو

 كنسیج رب ۰ یدردبا قیرفت ندنربرب یرلاوب یربن
 یک كيسبهنکباو ء(ؤاتب) ییدمش ینعب (وووتی) یزکم
 یسه«دق لاها .ید آی رېش هد و یکسا تعد (موقنيک 1 )

 ندقد اشا لقتسم هد دم تدم «بولوا ندنما وا (تلک )

 ا000 2 ردنکساو بیلف یرارادفح ای ودکام «هرکص

 (رهین) «بوربک هیایب واچ سوتسغو آ , یدرلش#ل وا طط
 امور .یدیشعا قاطا هود امور نوئسب یکم و

 و دن هطح (موسروح راپ) كئ



 واپآ
 دن هصح كنغل روطاربعا 2 فاشل كنود

 هد ی وا قاحلا هناا (ایریلبا) «بوشود

 سوناینتسوب بول هنیلا كرلتوغ ورتسواو كرلنوه
 رراواو لدرابمول «هرکص ندقدنل وا دادریسا هدنامز

 کیدا لیکشت كنال راش هدعبو ؛شفل وا طع ندنف رط

 ییمف رب كن و رازانجم تیاهن «بوتلوا لاخدا هتلود

 :ود رشعا طض 2 قنارف

(Panyasis)۔ارعش مدق نانو  

 زن A لبق 6 بول وا ناش ۱ ل هو

 (مورد وب یتیعب) هنسا راقیل اه ی ره

 یسهعمع كن ود ورد نیخرولاوا ءب ول وا ندن رهش

 شهزاب هموطنم رب راد هنب راقلنامرهق كلوکره .یدیا
 كننطو .ردشلب هنلوو یرله رقف ضعب کلا هدهسا

 . ردشق وا لتقندنف رط (سیما دغیل) ندابصف یتتم وکح

 ؛ا یلهد كناتسدنه ( ۸۶٩ | تاياپ دنا كناتسدنه (۳2۳1026) | هم ۱
 هب لعد كن رہ (هنج) و هدنتل پس هب

 ربش رب یرگرم اضق عقاو هدنرزوا یلودج ندیک
 Ol 9ه «هرزوآقل واسم یسهدایز ندنناثلئ بول وا

 نال وا یسویف ٥ «یسبش راچ كوت 3 یسلامها

 رب . ردراو یتراحو عیانص یلیخ و یرو»-
 . ردشل وا یتادیم 2 راهب ر

 هدنشروهجب ( دنالسیا 1 ۱ تکوتواپ

 هدنلاعش هرم ولیک ° كنهسند ورپ و هدننلایا(هسند وو رب)

 ریمد چاق ریو هدنرزوا یربن ( هنوتسقالب ) قرلوا

 ۱۹۰۳۰ ءبولوا هبصقرب مقا و هدنسفالت لح كل و

 .ردراو یرهش راق لیحو یسیلاها

Pausanias ( ۰ ) مد ناز دف ناتو 
 ر وهم هن راډ ےس ند رلتر وهج

 ناتو ی هدایتی هر (ایالب الب) «بوسلوا یرادرس ر

 سربق و ؛شلازوک مع لیح هد نصیلخم لننا معتسم

 هسذ ارد نال وا شفت و هدنع وه كلوب اتسا هلیسه رب زج

 ك ریش د رآ یهاش ناربا هدعب . یدیشع اطبض یتسهبصق

 لا قوح

 قلوا یرادمکح نانو بونادلآ هلافقاو دعو
 «ند_نکیدتیا تناها پاکت را یثراق هننطو «هرزوا
 الا هاب لود كنم وبه 6 بول وا موم X2 هلمادعا

 كنەعج إلا ( ۲

۱:۸۳ 

 | لبق < كرهلدا دس یسوپق كدبعه و « هدلاح ییدشا

 ۰ ردشل وا فلت ندقلحآ هدنخ رات VY داليملا

 یسهدلاو یدنک كشاط كلبا نوحا دس ینسوپف

 دوم

 -اق هنراپسا «بولوا رو-مش یشیدنلوا عضو ندنفرط

 وا ب

e EEE 0یورو کاو دج ب  

 هرلیلهننآ ؟بور وبس مکح هدب راپسا لد هنحک را ۳۷

 . یدیشعا رکسع قوس یشراق

 استور کام ( ۳۵2۱08۵۲125 ) نان

 - وا ندنلاج ر كلف یرا درکح | س راپ

 یهلاراشم رادکح هدنشرات ۲۳ و

 لطت كبيلف
 یتیانح وب هلی اقلا كن (هداییلوا) یسهدلاو كردنکسا
 رد ونطم ییدتا ارحا

 مدق ناتو ( ۲2 عهصتع ) سابا ۲

 یعکیا «بو-]وا ندى رلفل وم چ

 هل (اکودایق) اب و (ایح رف) كيل وطات 1 هد دزلیمن 5

 «ه رکص لی ای و ریس تفو لیح و ؛شلک هیایند و درس

 .یدیشعا لتف هدورتاب

 هع را تامولعم قوح ك هلن و ءدق ناتو

 باتکرب ترابع ندلصف ۱۰ یواح یهیفارغحو

 . ردع ویطمو د وح وم مويلا هک« ردشقار

 اسواب
eبولوا ندن راماسر روش | » 

 كنهر وم ۰ ردن در کاش 3 (ليفما ) هج لا فلاس

 هد رل رات ۳۹۰ دالیملالبق هدنعدق ریش (نویکیس)
 . ردشماشسات

 هیسور giy (Paul Petrovitch) ۱ ا

 یججوا بول ها ندن رار و طارب|
 ۔وط هد۱۷ ۵6 .ردیلغواكنهن رق یخکیا هلا ورتپ

 یسیدنک هلقیلطت

 كا كءدق ناتو (۳2ا۵125)

 ییسهدلاو یرد هد۱۷ ۰۲ «بوغ

 فلت یسیدنک «نکیا هددشت كما مورم ندتارو

 تگ هجرت بحاص «بوک هتخش ےن راک لوا
 كتسهدلاو هد٩۱۷ 1و ؛ شم وط رود ندتعوکحو

 لار كتسهدلاو «ذیوک التع یو تن رد رب یاعو

 یم هوکح لوصا یکساو «بیرغنو فا قیر رواشمو

 ؛بولوا رادکح رب رابحو لتظع تیاغ . ردشغا هداعا

 هکعا هد" یس هعب ییدلک تجار نکررک هداف وس

 تان و "ال وئقم هروک هنط هد ۱ .یدردیا روب

 شا دقع قاغا رب یشراقه هسنارف ادا .ردشدا

 قاشا EEE بول وان وفم هب رابات و لازاج و دعت ٩

 یدبا شالا
 ۱ سولواب ٩۱۰ ۳۵۵1, ) لو تنس دوا



 وا ن

 یدو .ردشغوط هدسوسرط یسهنس یصکیا 1 دالیم

 هیر هدسدق .ردلویاس یمسا لصا بول وا ینحوح
 قشمد ؛نکیا هدنملع ك كناسبع نرد ادتبا «بونلوا

 هاسیع ترضح < هنبرزوا هزم یکیدر وک هدنقب رط
 ندنرارادفرط رکشهاوخ كا كندو كره ربتک ناجا

 (فاب ینعی) سوفا تسیربق . ردشاوا ندنررشان و

 ی (سول وا سویحرس) ندنررادرس امور هدنسهبصق

 «قردنلوا هیمش هلړمسا كن و دمیاهف « هاک«ربتک هناما

 ییاسیع نيد هدرلتهج راسو نانو «یلوطاآ «سیرق
 ؛هدکیالس «هدغولصایآ قرهشاغوا هلکغا رش

 .ردشعا ظعو ندلیحا ls) هد را رهش راو 1

 تیقعت ندنفرط رایدوم هدنندوع هسدق هدنحش رو ۸

 کیا هبرارق 1(سک۵۶) یسلاو نیطسلف « قرهنلوا

 امور هدعبو شروط سوح هد(هب راسیق) هئس

 هدامور تدم رب .ردش۶ا تمذ ۸. رت (بولیردن وک

 و ؛شقعا تدوع هقرش هرکص ندلاغتشا هلند رش

 .اها « بودیک هامور هنب هدنخشرا ٨٤ دوخاپ ۲

 ینیدلوا شا بلج هباسیع نيد قلخ یلیخ ندا

 رلباوج سرب ییدریو ه (نور) ر وطار هدلاح

 (سورطب) ندوراوح هن هد تګ رات ٩ ءهننرزوا

 یس هزانح .ردشغل وا مادعا ربارب هلا (رمب تنس) ینعی

 یرلکیک هدعب «نکیشفلوا نفد هنرزوا قیرط(هیتسوا)
 لقن هتساسبلک (رمب تنس) یهدامور « تولپ رافیح

 . روللوا ارحا یسبطرو هدب ۲۹ كناريزخ . ردشفلوا

 نالوا شلدا قالا هليا .رددوحوم یسهبطخ ۶
 ینلاح هجرت كسولواب هعاشاب صف (لسر لاعا)
 . رد واح

 خد یرازبرع ۵ كرانایتسرخ هلعما وب بس
 6 شزفک » یه (تووتس ال ناو هک مرد او

 و ندا داحا یاشیشک لوا كا «بولوا بقلم هلیبقل
 هنن رال وج یصم نکا هدنشا ۲ ۲ . رد وص ینیدلوا تاذ

 ۱۱۳ هدنح رات ۳۶ ۲ «یرهباشای هل:ضایر «بولیکح

 یسیطروب هدن ۱۵ كنبناث نوناک .ردشا تافو هدنشاپ
 نابهر ر رون) وا رص ب وسنم اک وب ووا ارحا

 | وا سيس اٿ هدب د اليم نرف یحرکس هک رد راو یش رط

 سا سمشنم کل ورک ات تو ا تفو ر « قردن

 ۰ رد را و یرازنساتم  هد رکنر 9 ا ِ ویلا هدهسدا

 بول وا فو رود درک د « یلکییالس» یسیهکیا 77

 ۲۵۰و ؛شلوا یشرطب هینیط:طسق هدنخګ رات ۳۶ ۰

۱:۸ 

۰, 

E, 
: 7 

 ` فالئا هدهراغم رب هلرما (سناتسن وق) روطار«| هد

 دوعق هندنسم قلاا هاو یسیهچوا --. ردشغلوا

 س [. تعحارم هب هيب آ داما ار 2 رز دا

 «بولوا سویقسپ ( نویلود لو تنس ) سج درد
 «ییلص»یسیجشب = .ردشعا تافو هدن رم را ۰

(de la Croix)رل( تسي ویسا) «بولوا بقلم هلیبقا  

 ا و كناهر قیرط
 .ردشعا تاذو هدامور هد ۱۷۷۰ «بوغوط هدنر

 قیجآ شابو قایآ نیلای نابهر نالوا بوسنم هنقبرط
 .رارزک

 (Paul, Paulus) لوب دوسحاب

 او سولواب
 یردارب ءهدندش را ۷ ۷ «بولوا یلامور ارا

 .دن رات ۷۷۷و «شلوا باب هرکدص ندناینا یجنکبا
 ندهرعا هدي دف راکیلوتق . ردشمر وس مکح لد

 .رددودعم

 «بوسلوا بقلم هلیبقا ( وبراب ) یسیینکیا س
 ۱۶۹6 «بولوا یکی كنح وا یحدرد .ردیلکیدن و

 یلارق ناتسمح و ؛شغا قلا دهن را ۱۷۱ ند
 یانوروف ساب ام)هنن ر «بودنادرط یاداربیدح روح)

 یرفس بیلص لهارب یشراف هرایلناع .یدیشایا بصن

 . ردشم هم هر ید هسیا شعشلاچ هغجآ

 ا لصا وا وا یاور یسک یوا --

 كددنحش رات ۱۵٩۹ ند ۱۵۳۶ .ردسنراف ردناسکلآ

 و «شوشاعوا ها یزبه شک سم « بودا قلاب

Eاک لراش .یدیشعا دع دو رطم نداسلک  

 دقع قافلا رب یشراف هرایلناّغع هلی روهج كدیو و

 هاب .یدیشمامهلوا ردتقم هثیش رب « هددهسیا شا

 ر هلیمسا (سنراف ریب) «بولوا لهأتم لوا ندزااوا

 ندنکیدنابصن هنغلهق ود همرا هک یدیاراو لغوارب
 قیدصت یرلتب وزج ید دسرو هتک ل راش «ییالوط

 ردها

 یعسا لصا «بولوا لیلوا ىس درد س

 دن را ۱۵ ۰۷ ند ۱5 ۵۹ .یدا (هفارق ریپ ناژ)

 مکح یکهدایلاتیا كرال وین اپسا ۰« بودیا قابا كد

 یجکبا لارق هسنارف « نوع اعا ییراذوفلو

 رب كنساکلا یدنک یددسبا شا قاشا هللا یه

 هعهدیآ لاصحعسا هج ر هقشب ندا بلاغ یمش

 «بوداسیسات شا نووس کنار هدامور .ردشم



a ات اش تا او E 

 وا پ ی

 ماضم عاونا ید یرلنکی « یک ییدتبا ما لا یصعت
 هرکص ندناذو «ندن رک دتا باک را ییالاععتسا وسو

 .رد راشت آ ه رہن یتلکیه یلاها

 لیماق) یعمالصا «بولوا امور یسیهشب بس
 قلا لد هنگ را ۱۲۲۱ لند ۵ .رد(سکرو

 «شفل وب هد رلهع زانم ضعي هلی ر وهج كیدن و «بودیا

 شەش راب هلیطسوت كنیرمه یحدب یلارق هسنارف هدعب و
 هزنم ولیک o۲ «هرزوا رک وص هامور .یدآ

 ِ . ردف و رعم

 لما لوب دوخای س سویلیما |
 تعحارم هش هدا 4 س ویدیما «] سولواب

 [. هلروپ
(Paul de Samosatê) لطاسعم 09 ساق 

 و لدبه دم یاسو ر 1 ز ایتس رخ

 لدالیم «نکیا یسویتسپ طاسعم» نالوا نطو «بول

 تنس اب نوهگیدتیا راکنا یتیهولا كناسیع ترضح
 عبا هنیهذم .ردشفل وا د رط نداسیاک ندنفرط سکیلف
 . ریلی رب و یا (تسی ايلوا) هرلنالوا

 ور(! 01115 ۳۵ ۱۱۱8)-سویل
 و سول وان
 «ب ولو ندیسال ی وعفح ك رلیلام 3

 «شغوط هد روص او هد(هودا) هد دالیمد رق یھچوا

 .ردشقارب تافیلأت ضعب قلعتم هقوقحو
(Paul Silentiaire) Lw 

Ae ا ۰ ات سولواب 
Oc Cer 

 ردشم زاد .

 ناو( 1 1 (gine -یونیکا ول واب

 نورع «بولوا ندنسابطا مدق )] 7 +
 .ارد دغا و هد هب ردنکسا لوا زارب ندنعف كصاعلا

 ربتعم بکر ندانک ۷ هلئاونع « بط راصتخا »

 . رد راو یرا 

(Pavlovsk) ۳۹و وو) ك هيس  
 كن(هب وروو) و هدنتلایا (هیور «

 یربن (نود) و هدنسیقرش بونج هر مولک ۳

 «بولوا هبصق رب یزکم اضق هدنب رق كنب راسی لحاس
 . ردراو یسیلاها ۷۱۳۹۰

 ۔اضقو قاجنس لوب كنتبالو یوسف | لوا
 بونج هزتمولیک ۱۵ كنيلوو هدنس 1

 هنس رم لو و هدنک.دا كغاط الا «قرهلوا هدنسبقرش

 یا پ ۱:۸۵

 بولوا هب رق ر كوي هدن رز وا یاج كح وک رب عا

 .یدیا یزکیم هیحان امدقم
 (هقسارمن) كنيل اش یاش ما 5 ۰

 وا e ۱ فواب

 ندسوفن ردق ۱۰۰۰ زکلاپ هدلاح ییدش «بول

 «بودا تدابع هنسسهرایس هرهز رنو . ردب رابع

 .یدرردا جد ناسنا اک وب هلیتف و

 - هطخ هدرابم ول كنايلاتا 6

 هدنن ونح I ۳ ۱ هبواب

 هدنرزوا یربن (نیسن) عبا هنغامرپا (وب) قرلوا
 «یسلاها ۲۰۰۰۰ بولوا ریش رب یک ر تلایا

 یسهناختک 6 یوا ددعتم «یونفلا راد ر ورشم

 «یسهناخ هوم ششتو یییبط جرات «یسهجناب تادابن

 ند مرم «یسهعلق «ییآرس رب یکسا «یسیک تیعج

 «یرلاسیلک عنصم «ینادیم رب لزوک «یسیرپوک لزوکرب
 « خجرپ «بارش «یراهشراف كبيا « یسوراب رب كو

 بول وا ریش رب یسا
 یک ینیدلوا شثلو روم ك هدننامز را یلامور

 ال ۰9 لس تا :EET و تام روت هلو 5 شش حد د اد ایم ول

 . ردراو یتراجم ناتک و رینیپ

 هرادا هدننروص قاهفودو قاتوفو تیروهج ر
 داتا یرکرم تلایا هدنداحما كنابلاتا «قرهشل وا
 بول وا ي هب اضق ٤ یتلایا هوا Fg E .ردشغل وا

 «رد هزم ول يڪ میرم ۰ ی هحاسم
VA Aردراو یسلاها . 

 هدییونج یابرمآ ( ء00 ) ۱
 وت وم) و هدننن روهج(یاوغوروا) 2

 یزکرم تلایا هدنسبض لاعش هرتمولیک ۳۶6 كن(ویدب

 ڪج : رد راو یا بول وا هبصق رب

 حیرم ۷ ۲۳ یيهیعطس ةحاسم كنتلایا ودا سا
 زد راو یلاها ۲ ۶۰۰۰۶ :بولوا هومولک

 - اییک رومشم لا كنهسنارف (Pe) ۱ ها

 دنطرا هد ۱۷۹/۵۸ : باولوا تر ۶
 كناييك نف . ردشعا تافو هد ۱۸۷۱ و «شّعوط
 هرتعم بیک قوح رب راد هنقیبطت هعیانصو تعارز

 ندنساضعا ك ایمداقاو هینف تایعج قوح ربو «شم زا
 . ردشغل وب

 هدنسهطخ هربالق كنايلاتبا ( ۲۵۵۱۵ ) ۱ ۳ 01
 «قردلوا هد رق یربکد (نرت)و 1

 رب عقاو هدنسیم لامش رام واک ۲۳ كن (هحزو)

 .ردراو یسیلاها 1۰۰۰ تولوا هبصق



 ی ب ټپ
 ییا لغوا اب یلهقیس روت (۴011)

 یی یشراق هبه سنارفو هرلیلزیونج هدیدزلیم
 ۰ رد رل شما ے۶ا دم ییلالقتسا كم ه رب زح و تقو

 ات «بودا ه رادآ یهقوس رو تقو یخ یسخکیا

 یسهقش «هدةدلوا روبم هكا كرب هیهرماکنا تی

 «بولیکح همز لکا یسیدنک «ندنفیدنل وا نییعت یلاو

 باک قو-> ر هدننطوو شا تا و هد ۷

 . ردشعا فقو یی ورت لتیلک «هرزوا قغلوا داشک

 یهدالحاس نیح (ظ۵00-11027) |
 "+ ناوهوپ

PEAلاها لہ رحم رازح هک ‹ردموق ر نک اس  

 .ردشنشک د یرلاپس كرهدا طمالتحنا

 «بولوا لازبسج رب ییلوبا (606) | ې
G0یش راق 11 رس وا نوعازلقتسا كننط و  

 ى ونح مسق كس هطا هزوم رو

 . رد-شل و ترهش هلیسههارصم تارا نالوا

 تافو هد ۱۸۵۵ «بوفوط هدهرالق هد ۲

 ۰ . ردشعا

)Pep¡( ۱ 2راد_کح قنارف ھما و . 

 : لی یک چاق ر ندر "ەپ

 هلکغ د (ظ. 06 ھ0 161) ندنال هدنیپب

 تربوفاد یحربو رتولق یصکیا «بولوا رومشم
 یکاح ایسارتسوآ هدنرلنامز تربجس یعنکیا ها

Eهبه ر وک ذم کیا هدنسن درام جرا ۶۲۲ ۲  

 ۳۹٩و ؛شفلوا باخنا یکاح بور,دنارق لالقتسا

A 

 ی

 هن شن كغلنایتسرخ هدنراپداو نیر .ردشعا تافو هد

 قالا هنسهمزءعا اراص انب «نوهکی دنیا تمدخ
 ند اجر كنربحس یعنکیا یی (اغب) یزیق .ردشغلوا
 -ود نیپپ) ندجاودزا وب هلکا خیوزت ۰ (سیجعنآ)
 .ردشعا دل و (لاتسیره

 كنبزریق عب ینوروت كنهجرتلافنآ یسیجنک۔ا س
 هلا (نیترام) یسهداز م هد ۸ «بولوا ىل غوا

 كني رام هد 1۸ ۰ و ؛شلوایسهقود ایسارتسوا 6 شم

 طبض ید ییایزسون «بولاف لقتسم کاح هلینافو
 ییرارادهح قنارف كرءدبا مار یراهفود قوچ ربو
 هد ۷۱ ٤ .یدیشارق ییرادتقا كا لیدبو بصف
 .ردشلوا ینراو (لترام لراش) یلغوا .بودا تافو

 لراشو ینوروت كنهجربلافآ یبیجچ وا بس

۷٤۸٦ r 

 ا ا 2 تولوا لغوا كلترام
 .ردشعا سیسأت ینسهلالس (نایجبوول راق) ۷۶۱

 رونو ایسارتسوت «هننرزوا ییافو ثانی ردب «هدنخح ران -
 یردارب هبآوس ها تستی «بولوا یسهقود هی وغ

 یتغارف كامولراق هد ۷۱ .یدیشعشود هناموا راق
 هد۷ ۵۲ ؛پبودا طض ید ییاسازتسوآ «هدنرزوا

 یرادنگح رلقنارف ًادانتسا هنبوتکم رب كن (ایرقاز) اب
 سولح ۳ لا طاقسا قیردلیش یعنج وا

 یدیشهل وا جوتن ندنف رط ساف و تنس ابو ؛شقا .

 طیض «پبودیا رفس ییا هبایلاتا یشراق هراد راپموا

 هراسو,(هناتیکا)لو جا كر هاا یررپ ییدتبا
 «بودنا عیسوت یبکلاع هاب راهبلغ نالوا هنرزوا

 یدیشقا ےسقت هنالراش هلا نامول راق یرالغوا هدننافو
 .ردشا تافو هدنح را ۸

 كنالراشو ینور وت كنەجرتلافنآ یسیح درد س

 یشراق هرل /راوا) هلل رما كنیردپ «بولوا یلغوا
 ك رلتول كرهدیآ ت رهش تک هدد رام یکیدشا

 سقت یکدم نالراش .یدیشمرو مانخهنلود

 یریواب اید رابمول هلیماینللارق ایلاتبا اکوپ هدنکیدتا
 نی رو هج نداو سا بلا نان د اب الآ تفقو وا

 یسال عا مسق كرل نالوا هدنتهح قرش كنسداو

 یزف روک كیدنو هلیسهربزج هقیس روق هدعب «بولیرو
 تافو هدنح را ۸۱۰ .یدیشعا طبض ید ینیرهطآ

 .ردشوا یئراو (درا ر) لغوا «بودا

 یشکییا هلمما و ید ندن رارادرطح هناتیکا س

 «هغلوالغوا یجکیا ك (ر وندیول) یسیج رب «بواک
 هدنحش رات ۸۱۷ ینعی هدنهست كکلم ندنف رط یرد

 هلی ر ردارب تدم رب و ؛شاوا یرادبسکح ( هنانکآ)

 یر واب ؛هرکص ندک دشا نایصع یشراق هنن رد هفتم

 ییردپ «بوقیج یشراق ۰ (رول) یناسفتالاب هللا ول
 التبم هتهافسو ترشعو ؛شقا تمدخ هبهداعا هت

 یسیهنکیا -- ا ا تأفو هد ۸۳۸ «بولوا
 یردب كوي هدننافو كرد «بولوا لقوا كلوب

 رب نوعتیدغلوا نییعن هنغل رادکح هنانک آ ندنفرط

 «بودا هب رام هل راهداز و یرل۶ع تقو قوسح

 هنن رلناصروق دنامرونو ؛(شخا طبض ییدناتک آ هتاعفد

 لرب ندنفرط یسهعب «نوهگیدمهدبا تم واقم ی راق

 كرن وب .یدیضشتا قاعلا هرلناص رو وب «ق ردنلوا

 یسیر كرلنوب ؛بودپا اجلا هراقساب هرکص ندنترع



 كنویو ؛شة جا ماست ۾ و لراش)ییسیدنک (هکناس)
 فلت هداروا هد ۶ هتلولتسآ هنادز ندنفرط

 . ردشلوا
 (یپیسیسیم) ہدیل امش یاقشرمآ (۳۵۵1۲) ۱ ۱

 (هتوسنیم) كنهعقم كلام كنیظع رب | ۶ب

 سو بک هک
 یمهیسطس ةحاسم «بولوا لوک رب ییدلیا لیکشت

  Na Neردهزنم ولیک معبر .

 نيسو هلا برعلا ةرزج (Pétra) اش ۳

 .هرآ طوا رحم لز زف روک هبقع و هدند و دح و

 نایرب و ندا ه رهش رپ یکسا نالواشق وب هدنس

 رلیلامور هدعب بول وا صوص هرلیطب هلیتف و . ردهسا

 هیمس «ناتس قلشاط » یعی (اریایع) ندنفرط

 ذاا یزکرم كنتلاا یسیلامش مق كزامح نالوا

 مولا . یدیا شادبا نییزو عيسوت ىليخو «شفلوا

 اقلب «بولوا ننورعم هلعما (سومیداو) یسهارخ
 ندرلیلامور هد:عا دربار وب

 اهدو دبعمرب هللا ورتا ر شلووا هنحا كنايق هلاق

 تای رفخ ز ونه «هد هسرویلیر وک ا ماط ر یسا

 ie كارل هکینف هدنامز یکسا

 یروک هتیاور . ید اهدنکح یز رب كن راحت ی راکدتبا

 ةثس دنک «هدکداک دتنعق وم ك رهشو یش و۵ تر

 یداو لع «ندنغیدلوا شا روهظ همتج یکیا نوا

 ناسل هسا یسا « ارپ » .یدیشغ وا دیس یسوم

 . ردهدنلخاد یعاعس

 ردشعاق وا ارحا

 هحو ندنیدلوا كعد « ايق »و « شاط » هدیا و

 .ردیسلوا قایق كتمقوم یی

 داعا كنایلاتا (۳۵۱۳۵۳006) | بم | ۰
 4 ۱ رارس

 ۱۷۰6 و ندا 2

 -ریهش معاش یردیو ؛شغوط هد(وحر) هدنخ رات

 ندهسنار ولف یرد .یدیشفل وب ندنسایحا تاد

 ه(نوینب وآ ) نانلو یرقم كرلا" تقووا «یرهلوا ین

 قوس هنلیصحم قوقح ییهجرت بحاصو ؛شچاق
 رعش یدادعتساو لیم كقرازنب قح ۲ .یدیا شعا
 تاف و یرد SENS «ندنغب دنا وب فطعنم هایداو

 E هرو هلیلاج و نسح هدنمسا (هروال) هد وين وآ

 یر هلکعا قشعت هم ؛بوروک ینیداق كو

 قشم مال آ .ردشملوا نالا هلدرد كقدعوب هعقدلوا

OSE ۷ 

 هداعلاقوف هنوک ندنوک یتایلرغ نالوا روصء یزوسو

 یسدنک «هدلاح یمیدن وط یلاع یتیص بواو تربش رب

 قیرط «هرزوا قلوا باپییسن ندنسهن اس وب ام قشع

 «تحایس هدکنیلف و هسنارف تدم رب با ولس هنابهر

 اذه عد .یدیشعا اوزنا رایتخا هد (هزولقوو) هدعبو

 ؛شغلوا صیصخت شاعم هدرادقم ناک ندنفرط اا

Eدرو اا درک «بوسنلوا توعد هیامور  

 هنافتلاو ماعنا ندنفرط ینامز رباکا راسو یلارق یلوبان

 لودلانیب هدهیسایس لئاسم ضعبو ؛شاوا ربظم
 هسنارواف .یدا شاناللوق هدن رلتب رومأم فراق

 كنونفلاراد هل وعد هننظو یتسدنک ید یتهوکح

 ی هدهرص وا «هدهسدا شا فیلکت ید ردم
 ى

 ء4 -غملآ ربخ یتافو ندابو كنسهقوشعم هد ۸

 راعشا «بوا وا نایرکو نالا هن ندنتيس ويم لاک

 لبخ ر .یدروی وشود یشرب هقشب ندنظن هق رع

 «هرکص ندقدا شاپ هدنناب كنیرارادهح ایلاتبا تدم

 یاکعا هبه هربش یسهناضتک هب ود نیک هکیدنو

 تیراوهجن نراس ةافاکمو یسک اورا شوک
 قق وا هوست ندنف رط

 هدنس هب رق (هکرآ) هدنن رق هووداب هد ۱۳۷ .یدیا

 دلت اصا لوزن «نکیا لوغشع هلیسهعلاطم باتک

 شاد رو وا هنارس رپ «ه رزوا

(Peterborough)كن, زیلکذا  
 ۰ رو و هاا (نوتیمات رو)

 بول وا هبصق هدن) اش هزم واک 1۰ كنو تیما

 | غودوبر
 .ردرا و یسیل اها "۲ یا ¥

 821191 ۲۵-) بس تنس دوخ
 كنتلود هیسور ۵۷۵ ۳ ا

 هدنرزوایرم (اون)«بول وا رېش رپ لوي نالوا قع

 یدنب رق یصنم نالوا هدنزفروک هدنالشیف كرېن وو
 هدیقرشلوط ۲۷۰۸ ا ضرعم ۰
 نیرد زآ نکل عساو «یبیلاها ٩۳۰ ۰۰۰ .ردعقاو
 د ودح ددعتم ییاماکعسا یرالو ربمد ددعتم «ییاهل

 «یرلقاتوس شینکو مظتنم «یزلقگر لزوک «یرا
 (اون) ندا میسقت مش ۵. یرهش «یسهسیبا لزوک ۱

 ضهو لزوکق ودح رب « یسرر و ۳ , هدنرز وا ی رپ ۱ هد ۱۳۲۷ و ؛شمالشاب هلاغتشا هادا ا

 كوپ ددعتم «یرلنادیم نيم هلراثآ راسو هل رلاکیه
 كوي جافرب صوصحم هراروطارببا «یرلاسیلک عنصمو

 راد «یسایمداآ ترد «یسیشراچ رب كوپ «ییارس



 9 تب تا
۰ 

 «یرلبنکم یجارح

 ءنداتجم هسق 2 5 < یس هنر تهی بت اکم د دوم

 نفو بط « یس هنگ تا رع ج ‹ىنونفلا

 «ه رګ ت راحت «عیانص «قلر اطيب «تعارز هسدنه

 «یر هنانحاک كوب ددعتم «یرلب هام رپ ان و ةر ةا

 هن و یییبط خراب « یس هاب تااب «یهاخ دصر

 «یسوراپ كوپ ددعتم یسزوم چاق رب «یسهناخ

 «ماج هک فیحارج تال آ «بوط «یهاکج رفت جوا

 نوو «دغاک «تٽاجوسنم كولو قوما «ینیح

 یزاهناخگابدو یرلدش رباف هراسو تعاس «نوباص

 یو وصت یتا وه" وکلا لبنی د وزا رد و

 - تح یسهیطسو جرد كنسهرارطا سایقم «بولوا

 رفصلا

 .ردشاههروط ردق هسیام یارسرب یمیدا وا شعری داب

 وب مدن را ۳ ریش و .ربلک هر ندرب زاپ

 سيس ات هح رب یس هبصو (دوروفوناوا) ندنف رط ورم

 ندز و كەشى راق ه-ګ روطاربا و

 ؛شقل وا ذاا تلا لد هبهوقسوم «یرهنلوا

 وا و O ی وا دا | تخباب كن و و

 تمدح دننلوا نده رح لودو هنسمرک هنسهرص

 قوطااب كهیسور یتلایا جروار ج .ردشعا

 یسا «بولوا ندنسهیلامش تالاا کهدنلحاوس یزریکد

 هدنتهج ی بوح . رد رابع ندنس هطح (ایرغنىا)

 (دوروفووو ) ًافرش ؛( قووسپ) اوج .(لور)

 كو هدنالنیف ید ندنتهج یی ف لاعشو ًالاعش هاب رلتلایا
 ی ں هیطس هحاسم ۰ردد و دو طاع 4غل ەق ود

 ۲ ۰۱۸۳۶ Cs هزنم ولیک عبرم ۵۳ ۷

 . رد راو یسالاها

 ا و

 ریش | خیدبسد
 ) د ومح ر ) هد رومج )ا رلیح رب و) نذن تفرش

 (سق ونام وہ 1) «هدنسیب ص بونج هزم ولیک ٣۸ كنب رهش
 هدنعط اش لح تط لو ریهد یکیاو E فوت

 نووو یبیلاها YON LO «بوا وا ره رو عقاو

 یرادش راق لیحو راح كز لا قلعتم هعوما و

 . ردراو

 هفلتحم ماوقا مسا و | )Pierre, Pe0( ه
O EE 

 ریو ورب (ورد «سو رطب هد دزو

 یا تحاص «ندنفب دنا وا رب رح و ۱۳۳1۱ هدب رل" روص

 رکذ 3 یرب ره هروک هتي سن یی دنلوب ب وسن

 ؛ردشک رادمکح جوا هد هیس ور هلم“ ا وب [.ردقجهنلوا

A۸ب  

 «پولوا فورعم هلکغد «كوی» یسیجرب
SIN)هدنح را ۱۱۷۲ .ردیلغوا یچوا  

 یجچ وا یردارب كوي cos \ ۲ «بوفوط

 دوی, رکید نالوا لها ا .هنرزوا ینافو كرودف
 ندتنارو ایفوص یسهرپشمه هبا (ناوبا) یردارب

 شال وا سالجا هن «قرالیقارب مورحم
 دل را وب .هنب رزوا نایصع ید رب دا عاقا كن ايف وص

 .یدیضشم رب ولا تم روبخ هنکب مشت م ۹۳۵ ید

 یشکیا رب كنايفوصو یتغارف كناوبا هد ۰۹

 هد ه-هسا

 رادم- و كوب «هترزوا یسح هلیعاشا لالتخا

 یدح هنحالصاو عیسو كنتلود «بولاق لتقثسم

 رب هانوروآ اد تا هرزوا كما ثشت هدنروص

 رب هدنبما (روقل) ترم روک بسانم خا تحایس
 هدنتفایق هلعیداع «هلتع رع هکنلف ربارب هليا یلهسنار ولف
 تاذلاو هدنرهشراف یک هدنتش بذاک مسا ربو

 رهام جاق ر تزرع هب هیلکنا هده و ؛شعبلاچ

 (ججل زنسا) .یدیشقا بانا نف بای را اش سرم

 هنن رزوا ینایصع ییتحوا رب كنیرکسع نالوا ریبعت

 ۰۰۰ ندرلنو بول وا روبم هدوء هبهییسور

 «دلسیسأت یفروپسزنپ هد۱۷۰۳ .ردشع امادعا یثک
 «قاشالا هلیلا رق ناسا بو دیا ذاتحا تڪيا

 .هشبربک هب رام هلا لراش یجنکیا نوا یلارق ج وسا
 رار ؛هرکص ندقدلوا بولغم هلئاعفد كر
 یراشو طب ےتلابا قیطلاب «هنن رزواتیبلاقیمیدنارف

 تل ود هده .ردشعا رویم هیاعلا ههیافع تلود

 «بولوا بولغم «هددسا شا برح نالعا ههیاغع

 كن هننزمف یسهحوز «نکیا هرزوا كعشود ریسا نوتسب

 فلیسعا لافغا ییاشاب دج ی ەطلاب هسلصن ره

 . ردشاث روق بول وا قذوم کجا هد ۱

 «بوديريڪ ههراح هلجوسا هنب هرکص ندنوا
 هلناحالصا هدقلارآ وب .ردشغا طبض ید ینیربارح دنالآ
 یسایمدافآ نوف رب هدغروبسرنب « بوشاغوا ید

 یهیبهذم روماو « عضو نناوق ماطر < ا

 رب ةا ا ر یدنک «هلقیرفل ندنفلق رطب لوبناتسا
 ییاونع روطارمعا هنس دنک یاکشالیکشت 6 و ر سل

 «نات فاد ید ندناربا . یدیشریو یقل «لوی»و

 ۳۳ ا او ناردن زاما دنیرد «ناورش
 ا ا ع ر یاحالصاوروسح .یدیشلبا
 موکح هلمادعا بولوا هیفسو لوټ «راووخ كب

۷ 
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 ر ت پ ۱۸4 ر ث پ

 «ندنکیدوس کما لتق لیلا یدک یتیم رج نالوا

 «ندنفیدلوا شا لئف ید یسسکلا لفواو
 .ردشغلوا همس (ورنبیلد) قع ندنفرط رلیلناهع

 هنیزاق یجرب یسهجوز « بودیا تافو هد ۵
 رومشم هدنفح یییسوت كنهیسور .ردشلوا یسهئراو

 .ردرتاوتم یشدل وا شقارب قخ ةمانتيص و رب

 لوتقو ینوروت كنورنب لو یسیفکیا س
 ا ۱۷۳۰ ند ۱۷۲۷  بولوا لغوا كسیسکلآ

 «هدروکذم خیراتو ؛شفل وب راح یناونع راچ دهن ر

 .ردشقا تافو ندکع> ءهدلاح ینیدلوا هدنشاب ۵

 یهقود (برو وف ناتسا وه) یسعحوا س

 كن (ه1) یربق كنورتپ كوپ هللا (قیردرف لراش)

 ۱۷۲و ‹«شغوط هدلیک هد ۱۷۲۸ «بولوا لغوا

 .ود كل وب حاود زالا ا (تسنزژ تلامنآ هنرتق ) هد

 هنت هی شو ها 2 بولآ ئاو دع قا هق

 « بودیا قاقنا هلیلارق هیسورب .ردشعا سولح

 رب «هددسا شا شات ید هراس و بتاکم ضع

 تبع كنس ەعبب «ندنغیدنل وا هطاحا هلرلبنحا اط

 هرزوا كجا قیلطت یهنرنف یسهجوز « ب ويمەنازق
 یهکیا فلسحو طاقسا ینسیدنک هموقرم ؛نکیا
 هرکص یآ ٩ و «شعا سولج هح هلیما هنن رزق

 .ردشم ریدتا لثق هدسبم یتسدنک

 ندنرلرادمح ناتسراج و
 ۱۰۶۱: ندتت ۱ ۳۸

 هر کر یرد .ردشم روس مکح كد نم رات

 یسهریدنارفذوفن قوح هرلنالآو یلاظم «بولوا فلخ

 كنافتسا هنر « قرهنلوا درط ندنفرط یسهعبت هلیبس

 ءرکص هنس جواو ؛شفلوا باتا (آ) یردب نا

 یت هل بدرا كنبرنه یجچوا یروطاربیا ایالآ
 « بودا نایصع لاها « هددسیا شا دادریسا

 لتق « كرهکح ليم هنیرازوکو « سبح ینسیدنک
 ۱ .ددراشع ا

 ,Pierre (21001-) وی ولاق دوخا ۱ ورق
 بول وا بوسنم هنثیبنج خ الوا ۴

 هنس د راه څرا ۱۱۸۷ رار هل ( ناسآ ) یردارب

 قوجرب ندرامور «لیکشتلاب ینتلود یجچ وا كراراغلپ
 ندنفرط قیردرف یجترب روطارپیاو «شا طب رارپ
 .ردشعا تافو الوتقم هد۱۱۹۷ .یدیاشفلوا هی وقت

1 

 وامور | قسفوددناسکلا ور
 یدنرانک نوخج ینعی ایرد ومآ هدناتسک رب 0

 هنغلناخ هویخو هدنسیقرش لاش هزمولیک 6 ۱ كیهویخ

 عقو» رب کیس عقاو هدنسش راق یسهبیصق هاشاخ عبا

 ا ll رلسور هدنح را ۱۸۷۳ ‹ بولوا

 هسا راو یښشلاما ردق ۵۰ ا
 ر ai فاس (ا رد ومآ) هات هنس هیعف وه تیبها «هد

 . ردشف وا دانا

(Patervaradin)رم تسوآ  
 یدنسهطخ اب و والس كنا

 ه زبم وایک ۸ ۹ فکس وا «ه دننیع لحاس كن هب وط

 نداراورش

 یک ص اے3 هدنسس راق ۵(حاسو) و هدنسقرش بو:ح

 . ردراو یسلاها 1۰ eS E بول وا دیصق ر مکس

 ٩۳۲ هدنناامز ناخ ناهلس ناطلس یوناق . یدیا

 ا ںکد هن رود ثلا ناخ

 . رد رز و دم دل .مسا (نداراو) هده اع ځراوت

(Petropavlosk)اب رییس  

 ۰ را تشکل و هد درب امع

 (هقناعماق )ه دنق رش یان E ۱ قسولوأیورت

 لا تانکر
 بولوا هلکساو هبصق رب هدنحا یوق 7

 ینایل مالغاصو یناماکعتسا ضعب « یسلاها ۰
 . رد راو

Petropolis ( ) كىال زار 

 ۱ تهح سیل و ورت

 درهش و نالوا تیروهج زکمو هد ( وربناپ
 یسلاها ۸۳۰۰ بولوا هبصق رب لزوک هدنرق

 راسو كروطاربیا هدننامز قلروطاربءا . ردراو

 . یدیا یواح یی راهیفیص كناربک

(Petrozavodsk)هیسو ر  

 ج تلا (جولوا) هد

 اک لحاس كنل وک اغنوا «بولوا هبصقرب یرک

 .ردعقاو هدنسق رشلامش هر ۰ ۰ كفروپسزی و

 ۱ قجووارورش

 .رد راویرلهش رباف تورابو بوطو یبیلاها ۰
 تكناناولسنارت ( ۲۵۱۲۵5۵۲ ) تب عود

 ۰ 3( غنرح وه)و هدنتلایا داب وه یسدرپ

 ناللآ «بولوا دیص ر هن ساب ودجح قعش هزنموایک

۹ 



 ۱۹4 ۰ ت ب

-lو> (S8ê Pétronille) — azi 2 

ekهدا نور هدننامز ریپ تاس ندن وز ۱  

 هک « رد ری زب شدا لنتف هداروا توا

 ىاحلا هنس هز ره زب زع ندنف رط ران ايتس

 .روللوا ارحا هد ۳۱ كسام یسطرو

 «قرهنلوا

) ۳۵۲۲۵8۵ , Petronius ) 

 ۶ نیتال یدالیم نرق یحرب ۱ سو درب
 هدعبو «شفلو ندنراروظنم كنورن «بولوا ندنر

 هکعا سفن یالئا قرهحآ ینیراراط بونلوا فیقوت

 ینس هناراکتهافس لاوحا كننامز .یدیا شفل وا رابجا
 روثنم و موظنم شازاپ هعقتجآ « هرزوا قلوا روصم

 . ردماء ات ىرىن دوحوم هدهسا راو یرارا ضعب

 ع روبسزنپ ۳ فوهرش

 هدنسدب ع بونح هزمو یک ۲ ۵ كغر ویس زد قرهل

 وا هدی زفروک داتسن ورق و هدنتلاا

 هروطاراو یسلاها ۷۰۰۰ «بولوا هبصقرب مقاو

 . ردراو ییارس قا زاي ر صوصحع
 زوریس كشالو كي الس (۳۵۱۲۱۱۵) ۱ 2

 بول واهیصقرب ی زکر م اضق هدنفاهس ) م «

 - اقلچ (شلب) «هدنسی ع لاعش هرتمولک ۶۷ كزوریس

 هدنبونح كن رم همورتسواو هدنکنا قرش لاشكنت

 قلوا كرت و مالسا هرزوا تیرثکا یسلاها . ردعقاو

 غاب هدنفارطا .ردهدنراهدار یشک 4۰۰۰ «هرزوا

 تن رب وصهرق یماطف شزفپ - .ردقوح یراهجابو
 كنم هلبسارج درب وب افرش بول وا )هدنتهح برق

 راصح رویت ًابونح «هدلاح ینیدلوا شاربآ ندنساضق

 هحوزرسوا كنفاعس كالس ید اع (هعج الاش

 . ردعماج بەرق ۷۰ و دودم و طاحت هل رلاضق

 شلام) هدنیلامش

 مق

 كن رلن اةلو ( مق و (

 . رافآ یربن هجمورتسوا هدنراهرآا «بونازوا یرلکتا

 ماچ 6 شد بول وا قلفاط یمطعا مسق كنسضا را

 هر هلا دح و زیس وا . رد رو: سه هلل رلن امر وا هناثسک و

 شلب) هدنسیوج

 رادلوص# و تدنه هدی را رانک وص

 ۰ ردتبم یعاربوط ءب وا وا

 تب ول وا تراک ندر اسو نویفآ «نوب و «قوما هللا

 ید یراریابو هو وا
 هعونتم تابوبح ییالوصحم

 قوج ید یراهویم .راقرچ ید لابو كا رادقمرپ
 نرو ىو و لا سر سا

 اشف یاها .رونلوا لاعا ید رايا هو و

 مالسا یرادقم بیرق هنفص بول وا یشک ۲۸ ۰

 هداصق نورد . ردن رابع ندهب اکنحو راغلب یروصقو

 چپ
 ۱۵ «بتکم ۱۰ تسردم ۳ دعس ۱ «عماج ۳

 ۱ .رد دوحوم ماج ۱ و ناکد ۲۲۸ ءاسلک

i3(شىلاق) هدناتسهل (۳۵۱۲۱۱۲۵۷) |  

eى  
 یسدادعا بتکمو یسلاها ۰ ء«بولوا هبصق رب

 .رد را و
 «هیس ویلطب»ینعب ( را دارت

 و EELS 3 E سے لر ٩

 رب شاد نیرو رج او سیسأت ندنفرط رارادکح

 یراهچلشاب . ردمسا رب شاریو هراهبص ةو رمش قوج
 ۰ یربش اکع یهدناحاس هروس یسیح رب :ردرلنوش

 موسیلا بولوا عقاو هدنلحاس هقرب یسیهنکیا س

 دهاشم یراهبا رو نانلوب هدنلاح هب رقرب هلیعما (هلط)

 كرم هدایلع یصم یسیهج وا بس .رهش ر نانلوا

 نلنید (یدنا دیشذم) مویلا بولوا هد راسی لحاس

 «تولوا هدنلحاس رجا رګ ےسکدرد س . هبصق

 سالوت ) هلیبسح یک كعابس نانلو هدنفارطا

 دوحوم هدنلحاس كشدح .یدرونلوا هی (نورەئ

 ینیدلوا شفلو هدیرپ یسهلکسا (كرابملا یسرلا) نالوا
 و
 ندنن ویق یسثتسم یالع هسنارف (۳۵۱15) | ۰

 تاذ جوا قزهلوا نورو و لغوا ابا
 هد ۱۹۹۵ و ؛شعوط هد ۱۱۲۲ یبیحرب را

 را كلارق نوح رنا ل ںمو هکر

 نده را و هبهکرت ندهح سارق ۵ بول وا یاج

 دامهنلوا عبط هک « ردشم زاپ 0 تفل رب هبهحزسنا رف

 یلغوا ارگ ول ید یتشرات كناخ ریکنح .ردشم

 . ردشفل وا سش هد ۱۷۱۰ ندنفرط

Eهد ۱۱۵۳۲ «بولوا فورعم هلیسا (اورف ال د  

 هنیرپ یسانو .ردشعا تافو هد ۱۷۱۲ و « شوط

 ؛ شش ت 0 2 وا نار هیقرش اسلا
 هجرت یهباکح لناونع « نوڪر كي» ندیسراف و

 س .ردشم زاب ین رات ید كکنلروع « یک ییدتا

 تافو هد ۱۷۵۱ «بوفوط هد ۱۹۹۸ یسوجوا

 , ردشعا ثتافو

 یسک و

 «هرکص ندکدتسا تحایس هدهبروس هنس ٩ و ؛شعا

 لد ۔ ع «بواوا یلتم بص « هدنتکم هسنارف »

 .ردشغا هجرت رابانک قوحرب هب هج نسنارف ندهکرتو

 و رادژانرآ هنسهبصق كا ( ۲۵۱0۷ ) 1

 «كیا»] . ردسا ۰ نایرب و ندنفر ط را والسا 2

 [,هلروپ تعحام هنسهدام
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 رد پ

(Pétchénègues)ندهب را ات ماوقا  

 | كن یدالیم نرق یح کس بول وا موقر
  هن ریداو یر اغلوو «هلح ورح ندناتسک رب هدن رخاوا

 روا لاوئسم هنرئهج ییرغ لاعش كرز رحمو

 ید وس نوک زوقط «كرهیلب ردا ی وط هب ع ه دعر

 ام نللحا وس دریک د ه رق ليسه رب رح هی عرق هدن رخاوا

 بکس ندلدراو قالفا و نادغب هلا ایاراسو ندنسهیل
 ءراراغلب ردق هنس ۲۵۰ .یدرلشعا لیکشت تلود رب

 -و هدرا هب راک ما ۶ 9رد
 و <« هده سیدرلشغا زواحش یهوط هلاعفد بول

 ضرقنم یرلتلود هریو هربو تافلت ییتیلک هد راهب راح

 نوتبسب هدنلئاوا یدالم نرق یجکیا نواو «شلوا

 .رلیدیا تسربت رلکنجش .ردشمقلاق یرادوجو
 .اش تهح كن هیسور ۵

 > ا قامربا ۱۳ ۱ 2

 ندنژابح ا لاروا دلا ضرغخ ۷۲

 تیابو هع بونج هدعب «هیغ لامش هاب
 ضعب یک الدجو ایا ءاسوا و ءقرهقآ یرغوط هلامش
 ندنا رج كلهرنم و ليك ۱٩۹۳ «كرهدا ذخا را
 .رولیک ود هب نامش دمخه رع «هرکص

 RS «ب وا ندنیحر وم (یدنفا مه اربا)
 ا رادرس ر رد ھارا لاک را رب هرزوا دلح

 یدیا ندننبب وسام كناشا دمع .

 هرش لحاس كنیج ( 6-1(

 زفروک رب كوي هدرفصا رشو هدنسیق ۱ یکی

 وناه) نانازوا یرفوط هونج ندلاعش « بولوا
 (غنوتناش) نانازوا یرغوط هلام ندیونجو (عنوت
 . رارو اپق ندنتهج قرش یرفروک و یراهربزج هبش

 یزاغوب (ییحم) نالوا هدنسهرآ كنهرپزج هبش ییاوب

 یرکید و ها یر . ردهدنتم سو هرم ولیک ۱۰۰

 .ردکم ندیوق لو ییا رینازوا یرعوط هبع

 و رې كحوک جاق رب هیرلقامربا (وه ناس)و (وه ېپ)
 برع كزفروک وب = . رولوا بصنم هزفروک
 « بول وا ىع“ هلیع-ا لی ید تلاا نالوا هدنتهح

 ۷۰۰ لوط :ردنرېش نکپ نالوا یتخباب تا

 ۳۵ ۰۰۰ ۰۰۰ < بولوا هرتموایک ۹۰ یضیو
 . رد راو یسیلاها

 ورد
 ٩

 : ردهط یک

)Pierre, Pedr)نوغارا هدایاپسا  

 ترد هلسا و ندنرارار_ح یلود

 و د بن ۱:۹٩

 لدهن را ۱۱۰ ندنخ را ۱۰۹6 یسیحرب
 -(هقش و) ك( رمهار هکناس) یرد . ردش» روس توک

 6 هذي رزوا یوا لوتقم نکیا هد نا هرصا2خ 1

 مالسا لهاو طیص اراک ره بول وا راریکح

 . یدیشعا رلیتسا ید یرارب ضعب رکید ناتلو هدنلا

 . ردشل وا دا اس 3 هدنناف و ۱

 روس تموکح دهنحش را ۱۲۱۳ ندنحم را ۳

 لس وفل آ ىج زوقط یرادکح هل اتش ادتاو < شم

 ه رام یثراق هب هکن اس ید لارف هراوا « داعالا

 هندحوم قافالا ررادےکح ییا وب هدعب و :شعا

 .یدا شنا برح نالعا یثراق

 -وا ینلخو ىلغوا كفاز یحصر_ یسیهجوا س
 هداٌیلعس كد هنح را ٩ ۲۷ ۰۱ ناف بول

 . ردیک رم كم اع لتف رویه نالوا یگ راق هرلن اتست ورب

 bb هد هسدا شلوا لارف الس هرکص ندت انح و

 کلم ¢ قرهوا طاقسا ندس:ف رط نرام یخد رد

 یسیدنک ردق هنرهو ؛شاریو ه(اولاو ود لراش)

 شم روط یش راق ه(قار) یلارق هقر ویه یردارب و کو

 . ردشغت وا لئ هد هب رام ید هسنا

 و لوا كوف

 مکح کدهنح را ۱۳۸۷ ند ۱۳۳۹ «بولوا

 ینکلم كقاز

 رب ونجح لنوع“ رب زح هند راس «هرکص ندکدتا ط.ص

 یجدرد یسج درد س
 اخ

 یعکیا یرادیکح هفر ويم . ردشم ر وس

 هدعبو ؛شعا ه راع هلا وردیرادغ یلارق هلاتشقوهلرا

 همالسا لها یهدسلدنا « قافئالب هلریکت رو و هلاتشف

 ۰ یدا شلپا ب رح نالعا یش راف

 هلاتشف (Pierre le Cruel) — رادغ
 ۱۳۰۹۰ اف ۱ ردد

 كسن وفلآ ىج رپ نوا .ردشمروس تموکح كدهنخ رات
 كنب ردب « زاعقیج راقیح هتع « بولوا نلخ و یلغوا

 هيس هجو «ینسهجوز یدنک هدعب «یتسهقوشعم

 ندک دنا ارجا ماظم قوچرب رکیدو «لتق ینسهداز م
 ریدل وا ید ېی( یزه) یردارب عورشمریف « هرکص
 نداروا فلرارف ه هسنارف موقرم «نکیا هدنششت كم

 هاب رکسع زسنارف هدنتل | یمهدناموق ل(نیلقسک ود)

 هلاتشق یسدنک و .طاقسا ییهجرت بحاص «كردلک

 رریلکتا هنس یسنرا «هده پا شا سولج هنت



 رد د تب

 سالجحا ا ندیکب نورد < هلطاقسا ییزه

 «ندنغید ریترآ اهد تاقرب ینلاظم هعفد وب .یدرلشا

 ینسیدنک كرءدیا رکسع قوس ندیکی ( نیلقسکود )
 یدنک ی دوو ؛شعا ماست هب یزه یردارب «هلذخا

 . ردشم رب دل وا هللا

 زاده ترد ید هدریگترو هلمسا وب <
 ۲ دی

 4 هلیع»ا ورد دود یسیګ د رد « بولک 2%

 : ردشغا قاروطاربعا ید هدایلی زارب

 مکج لدهن را ۱۳۹۷ ند ۱۳۵۷ یسح ر

 ( و زبساق هد سینا) هچفخ هدنکلسنرپ . ردشم روس

 یحدرد یرد ‹« ودنا حاودزا هل داق رب هد نمسا

 كرللناق «هلحالس درب هدود < بودا نایصع یش راق

 یرلذ و هدنس واح 2 «هد دسا شتا دعو یی وفع

 ییراکرو یړد یررد هدب رار وضح یدنک «بوربک هلا

 هب هجلارقرب «بو راقبح یم ڭنسەح وزو «ش۴ را وق

 ۔اطنو نیناوق قوچ رو ؛شچت ا نفد 4ام صوصحم
 ماتح هن الارگتسا وس كن رلکب هرد كرودا عضو تام

 6 نوهکیدتا تساقحو لدع یارحاو : شم رو

 . یدنا شفل وا بیقلت هليبقل «لداع»

 < بولوا یلیغوا كناژ یحتدرد یبیعنکیا س
 قره وا لارق هدا 1۷۳و تموکح با هد ۷

NSهلی سهد)ا و . ردشم روس مکح كده رات  

 هسن وفلآ ی آ یردارب نالوا قحا قا الا EEE و

 ؛شعا سدح هزسانمرب هدعد و شم ریدکح لا ندشیا

 حوزت نسردنک « كرهریدتا قیلطت ید ییسهحوزو

 دریکتنرو «پودنا قافنا هلا اياپ سا . یدیا شلبا

 قاغا هلا هسنارف ادشاو ؛ شمریدتبناط ییلالقتسا

 «بولیا هنفاج وف كن زملکنا ه دهد « هددسا شما

 5 یدیشم رب داق هر ریلکنا راح ك ریکتروب

 ۔وا لغوا یجنکیا كناز یجشب یبیهچوا بس
 تموکح كدهنخم را ۱۷۸۲ ندنخ رات ۱۷۷۷ بول

 یک هد ریکتروب كراریاکنا ا اھا كيوب .ردشهروس

 . ردشع را اهد تاق 7 یر هلخادم و ذو

 0 بو وا لغوا كاز یس 1 —

 باد تقو وا هد ۷ و «شوط هد ۱ ۸

 ۱ یسک د رد

 یرد . یدیشةیک.هایلب زارب رارب 4 د نالو تم وکح

 مارتلا ینسی کناه كنهقرف یکیا ندیا لصح هدریکترو

 ریکتروب هرف ۱۱/۰ 6 بوسلاق دد رام هدنکحدا

۱:۹۲ 

 ور هر اس یدیفغا دون هنلغوا یغللارق |
 یقوقح قللا رقو «نیکسن ینتکلع .هلکغا لوبق یتیط

 «بولک «ریکتروب تاذلاب یرد «هرکص ندکدتا نیمأت

 بصن هنکلیلاو الیزارب ینسیدنکو «شمروتوا هت
 لالقتسا نالعا هدهرص وا رایلایلب زارب «هد هسیا شما

 ۰ ردرلشع اط روطاربعا یوردب نود هدا ۸۲ ۲ هلکعا

 ید رکنرو .هلکشا تافو ناز یرد هد ۰

 هنغللا رق رکثرو یی(یراما ود) یربق «بولاق هنسدنک

 نیعت تموکح باد یلکیم نود یردارو «بصن

 نود ندنکیدتا طض ق لکیمنود «هد هسا شا

  زیگتروپ ینیریق « بویلرضاح اغودو رک ص وردب
 هدروغ وا و قح و ؛شفل یضاح نوعا داعتا درو

 ریکلد رلیلابیاپزارب «ندنکیدتبا فراصم قوح كب

 ینفلرولارمعا كنوردپ نود یصکیا یلغوا « بولوا
 «بولک هبا و روآ هجر بحاص . ردرلتشعا نالعا

 نود هد ۳ هل رکسع ینیدزا هدهژزناکناو 4صسنارف

 «سالجا ینیزریق كرهدیاج ارخا ندنتخت ریکتر وب یلکیم
 ىلغوا) .ردشغا تافو یسیدنک هرکص هنس ربو

 هدايا زارب ردق هب دجاک دهنس و ورد نود یعکیا

 نالصا درایلایلیزارب اربخا « بودیا قلروطارییا
 وا كررلیکح هرکترو « هن رزوآ یرلغآ تیروهج

 E یار

 ؛بولوا 2۱ وای ۱ قوامدن
 «شلربچاق ندنفرط یسهجاررونج پ

 ناطاس ندا طبض یروتح هدنسب رک جرات ۷۰۳ و

 رب یتسح تباع .یدا شلرا روق ندنفرط ندلاءالع

 را ن ا دا بول وا ری
 كا كرلنوب .ردشملزاي رودنمو موظنم هدنرلناسل دنهو

 هلیاونع « یتوامدپ ةصق » كنب ونزع نیسح یرارومشم
 لئاونع « بولقلا دف » هل | هم وطنم یراف ینید زاب

 لع مالغ هل | تربع نیدلا*ایضرب .ردهلاسر روثنم

 مطن ییهصق هدناسل ودرا ید را عاش ما ترشع

 . رد رلشعا

 وا كعد « یشراق» هدنناسا مور (۵۲۵) ۱ |

 نایریو هنلغوا كب هدهینجا ةنسلا «بول

 [.تعحارم هتسهدام « لغوا ك » هدهوالع] .ردسا
 .هطخ هناقس وط هدایلاتنا ا ۹

 هسنارولفو هدنتلوا هسنارواف كنس

 «بولوا ربش ۳ هدنساب رع لامش هر ول يڪ ۱٣ كن

ِ 



{oonهلتف و ۰ رد راو ینکم رویش و یسل ها  

 ۰ یدرونلوا هرادا هدننر وص تر وهج ۸ لقە

 .هطخ ناتسهح هدایرتس وآ (۳۳۵۵۷0)

 - هنایو «بولوا رهش رب یزکیم
 یربن (وادلوم)و هدنسب غ لامش هرم واک ۳۲۷ كن

 ۱۲۳۵۲ لا ناش ضر ۵۰۳۵۰ «قرلوا هد رزوا

 هل راز او جو ۱۱۰۲ ۳۲۲ .ردعقاو هد-یقرش لوط

 ددعتم «یودشفلاراد ءیسلاها ۲۲۰۰۰۰ ربار
 ه رطلب « قيس وم «مسر « عیانص «یسددادعا تناکم

 - هینفو هيلع تیعج جاق رب «یرلبتکم زسلید و روکو

 «یسهزوم «یسهناخ هنوغ یعیبط خرا «یسهناطتک «یس

 یسهربخ و هیلع تاسسوم ات یس ناخ دصر

 د_بسق ثردو سسّود هنشرزواآ هیت ید .ردراو

 لزوک «یناماکعتسا نیتم «بولوا رېش رب لزوک مسقنم

 رب صوصحم هنیراروطارپا ایرسوآ «یسیرپوک رب
 هیع» ر ها كوي «یرلاسیلک عنصم د دعتم ارس

 ا هتسدخ رب كوي «یراور اب لزوک « یسهیص وصخ و

 یحرب هلا لراش یجب درد روطاربا «یسیرکسع

 ندقوماپو كپاو كوب «یرلاکیه صوص هیآوسنارف
 - وج «قاجب «ماج «نوباص .هلناد هلناجوسنم عاونا
 یتراح كلشيا كو یراهقرباف هرناس و نایت «تاره
 والسا یرادقم بیرق هناثلت كنسلاها .ردراو

 . ردید ورم و نالآ یروصتو ییهج ین

 ك (هونستی و) هد ا (Praga) ۱ ها
 ۔راق كن (هوشراو) و هدننیع لحاس

 ۳ كروک ذم ریس بولوا هیصق كح وک رب هدنسید

 .ردراو یبیلاها ۳۰۰۰ . رد هدننکح ییسلع

)leضPraxit)لا كمدق ناتو  

 ا e لتسفار

 ۲۸۰و «سغعوط هدهن ۱ نوا هتس ۲ ادو

 نوت هرعص ندسایدیف .ردشقعا تافو هدنح را

 روپشم هدعدق نامز بول وا ی رهام كا ك راشارلکیه

 هدهسلکد قاب یر ج كنب رالکیه نالوا شفلو

 . رد دو وم یرادیلقت ضعب
 هدنتلایا هن ولپماب كایاپسا ) Peralta ( ۱ هنلارب

 رب هد ونح هزنم ولک ٤٥ كن دن وابمات و

 یارش روبش و یسلاها ۰۰۰ بولوا هبصق
 . رد راو

 .هزتساس هدن اتس راغلب (۳۳ 1

 1 بونج هتمولیک ۱۰۰ ا یداوار

 پ ر پ ۱:۹۳
 قرهل وا هدنع هزنم واک ۲ ۵ كنه راوو هدنسف

 یزکرم یاس مقاو هدنرزوا كیاچ رب نالوا یانه
 هدنراوح . رد راو یسیلاها ۶:۷۰ ۵ بول وا دیصد 7

 .ارخ كندق ربش (نوتاوورپ) هدنعقوم هءلق رباب ناک

 یرادس> ناریا یربش وب بولوا دوجوم یراهب
 هرصاحم باف یراد_کح LE ام و رایدنفسا

 .یدرلشعا

 ۱ هتشوار
 م

 هزتمولیک ۲ كنهمارد « بولوا هبصق رب یزکم

)Pravischta)تنتالو تب الس  

 هیحات هدنساضفو وا دهارد

 « قرهلوا هدننغ هزتمولک ۱۳ كنهلا وقو هدنب ونح

 كغلقاطب ر هععساوو هدنکنا قرش كنغاط (

 «هرزوا قلوا كر و لسم یضعا مسق
 هددنس هلیمات یربانب مسکو یسلاها ردق ۰

 -راو یرازا رب ردا ما ر. بویر وق هرک ۳

 تک م ند برق ۰ بس رد

 را رپ)
 ۰ ردعقا و هدنن رق

 ود هتفه

 ی تی

 قلوا یطبقو مور یروصقو بدم یسیلکمست «بولوا
 تنم یسیضارا .ردراو یسلاها ۲ ۵٩۱۲ .هرزوا

 راسو موزوا نوت وت هلا هعونتم تابوبح «بولوا
 تند تا او نا نا دف ی زور

 یلیخ «بوسلوا قوچ هدیرارباچو نامروا .راقیج
 رب ۰ رد راو یتاناویح رتاسو ریغیصو مانغا
 وب یزاس ریصحو یرلقیلاب نازاسو یکرب هدنفاقاطب

 شوا

 .ردنرابع ندریصح هلا لاوح و لوح نالو .رول

 ۳۳۱ رک NSLS عماج ۳۵ هددنیحا نورد

 ناکد ۳۷۹ و هناخ ۱۶۰۰ < تتم 4۱ « هشردم

 . رد د وح ود

 3 رلن ایتس رخ (88 ۳6۲ 116(06)- تنس ) بم

eاليم تولوا رب ندنرهزیط |  
 هدحات راق رار هل | (دتسیلف هثنس) هدنح را ۳

 هدننس ۷ كنرام .ردششوا لف (هدسن و یعب)

OE 
(Perpena) 0هدرلیلامو ر یکسا 4| وب  

 نددالیم یسیج رب «بولک لارج ییا ) ہک پ
 01008 هو شرا موو لوا هتس ۰
 رب ساو بولغم ی (كيوتسرا ) نانلوب هدنساعدا ینا

 یرادف رط ك ( سریرام) یسیعکیا -- .یدیا سما
 كل ( شودیبل لیما) لوا هنس ۷٩ نددالیم بول وا

 هاب اپسا هرکص ندننافوو تبولفم كلوب «نکیایکو



 تب ر ب

 تدم E < شمل رب هللا ( سوبر ورس ) درهدیک

 نادناموق شاب ‹ڭرە ر دتا لتف یو کد اف هرکص

 هل امد د «بونل وب هد رااطخ قوح را هد دسر شلوا

 بوم« ندنف رط (سویپم و) «ه رکص ندفدل وا بولغم

 لو هد رات V۲ دالیلا لبق ¢ بولیدیا رب_سا و

 . ردشغل وا

)(Perpien an) ) ۰۰ ( ناشر هدنن ون كطنهسنا و  eدنب واح و )  
 ۶ رگ فتا « هرب قرش » اس

 واک ۸ نالتلخاس ریکد قآ 6 بولوا رش ر مکس

 . ردعقاو هدندی< لحاس كنب رم (تت) و هد دق اسم كلەزىم

MNEs é9کم < یسیلاها  

 حرا ‹«ىسەگاب تاتا OT < ییعج تعارز

 .اراح «یسهناختأیلعو هناخ هنوم هیعیبط تکح و ییبط

 « ی ره رج سم لزوک «یرادلش د دعتم «یسهعلقنیدم ءیر

 ی رله راق ااو نايتس «یس روا یاش «هخوح

 ید ییونفلاراد هلیتفو .ردراو ینراح تالش لیخو

 ۰ یا راو

Perth ۰نالوا یمان و زد لب “ال | ۵ هدامح 2 سا  

 هزندولک ۰ كغروبءداو هدن راس لاس كرو

 «ییلګملاراد «یسدادعا ب

 يدق :یسیلاها ۲۷ ۰ ۰2۶. رالعفا و هدنس ی لام

 ارج یو۶ ۰ ید راسه یلنامروا کیا «یداسیلک

 تیعج « ی رهلشذ د دعتم < یس بورا ر لوي بیت

 «یردشرپاف ییاف ق

 راو یسیهامدیص و یرلهاکتسد ص وص#ج ةتخاضتا کا

 كن رو رهش ) هب وق سا ( و دن اش هرم و- ایک 5 .رد

 اا ی ی و ترب بم . رویلو یراهارخ

 (تروف)و(تیرف) ابونجو (سنرونیا)و (ریدربآ) الام

 های ا کس « ههکاح < زب «یسهیلع

 . ردعقاو هدنطس و كنايحوقسا ؛بولوا دودح هل رلتلابا
 « بول وا هزم ولیک عبرم 1۷۳۲ یسهیعطس هحاسم

 كح وک و یرااوک .ردراو یسیااها ۰

 یندیلابج ٌهلسلس (نایپماغ) « بولوا قوج یرارهن

 . روبدیا قش یل
 یف بونج كنايلارتسوا (۴۵۳۲ظ) | ا

 هدر زوایرېن (دو ر ناوسا) و هدنشهج ]

 هد: راق ون هرم و-ایک ۱۱ ندنصتم كرم و یرلوا

 . دمساو تلایا ایلارنسوآ ییرغ ؛بواوا هبصق رب عقاو

 هدنغطاقت لع كنطح لوب رمد یا .رد رک س كنس

 هک دنک و «رد راو یسلاه اها هډاز لد ۰ 9 «بولوا

4٤ 

1 

 همدا وب

 كح وک ییارب ید هدنسهعطق هدانف كنيلامش یاق مآ

 .دعقگ كلام هلیسا (یوبمآ ترب) « یک ینیدنل وب ےہ

 جج . رد هال عغا تيرو“ و تعسو تک

نن روهج (ی-رب و) ك
بول وا یندهلکسار هدن

» ۰ ۰ ۰ 6 

 . رد راو یسلاها

 لامش كناتسدنه (Pertabgarh( رکیاتر 5

 هه دنسهطخ (راوم) ء KS یع

 لوط ۷۲۶۲ ل یاش ضرع ۷۳۲
 هدنرزوا یر (لابح) میا هنغامربا (هنج) و هدیفرش

 رب لقسم من نالوا یان بولوا هبصق ۳ عقاو

 بس «ردراو یسلاها ۱۲ ۷۵۵ .رد کرم كتموکح

 ابونج «(روپیدوا ) ابفو الاش یتهوکح یکباترپ

 طاح هل رلتموکح (هولام) ید (ةرش « (هراوسش)

 یمطعا لوط نالوا هبونح ندلاعش بولوا دودحم و

 «هرزوا قاوا هرنمو_لیک ۰۳ یمظعا ضرعو ۸

 ..۷۲ ۱۱ و لاش شرع ۸ لا ۷

 هح اسم .ردعقاو هدنسهرآ قرش لوط ۲ ها

 ۷٩۵۶۲۸ یسلاهاو هزبهولیک ع برم ۳۷۸۱ یسوےطس

 لدشعم یساوه .ردلسم یرادقم ر « بولوا یشک
 -وصحم نویفآ هللا تابوبح « بولوا تنم یهیضاراو

 هنتموکح ریلکنا .ردراو اج ون لرب ضم و یال

 ةدوا دسر رنو فا كنو جار رب حبا

 «بولوا هبصق رب 2 اضق هلم اوب ید هدنسهطخ

 .ردراو یسلاها ۰

 ۔رارہکح درا بمول (۳۵۲۱۸۲زا)

 یجرب یر ندن را

 .هصح كنو ب هنلغوا یا ینکلم ك (تربیرآ)
 ۵ ( ریدوف ) یردارب

 ت رار

  EEیدیشم ود ( نالیم .

 «بودیا اجلا .را (راوآ) هدنلتف ندنفرط (دلآورع)

 یافو لا دنآ وع غز و ۱و شم یک هب هسنا رف ه دعا

 ار هل د وع دای اتنآ «هن رز وا

 . ردشم روس تمو = هنس

 ۱ ۵ «قرهقیح هتح

 ایس رد هلن , ال و زب زعلا هرو نا

 7 كنساص قاجت راج هدنغ ر
 بر

Eو ۶ ل مس هرم ولیک ۱۳ كنو رحو هدر “ر  

 - وا ید باعع یارزو ت | اشاپ وتر

 عقاو هدن را وح دید زا 6 بو

 «هلدورو دامس ردو شغوط م كنس هب رق (د راد)

9 
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4 OSÊ 
 ر

 تار بت
 ف

 «بولوا لخاد هنسهرمز ینافلخ یسهطوا یدمآ

هنبرادنسم یسلکب و نوبابهنآ ید یدمآ
 .یدیشا وا لئا 

 یرظا هیحراخ

 لوزعم تدم رپ با لاصقنا یسهنس ٤۰ «بولوا

 ؛شتک هم ها ن وک تم رومآت بم

 هد ۱۲۰۱ و <« هنفلادنئک یبظع ترادص هدنتدوعو

 هد ۲۵۳ «یقرهللوا نیت هننراظن هیکلم هل رازو هر

 یی باتکلا سر هدنح رات ۱۳:۴

 یسهجئاوید عوبطم بولوا تاذ ر یاشو بیدا

 : ردن دن راعشا لح توب وش .رد راو

 راهب یوزرآ بایرا هلون .نقآ نقآ

 راهب یوج لاثم لگام هلحاس هسرولوا

 | اشابوت 1

 و ؛شعوط هده ورض را هدنڪګ ر

 یارزوو دان رخ أتم( مهدا)

N YEAS 
 هور رط هد تل

 تمدخ تدم ر هدنغاوق كنسلاو اروا « هلد ورو

 هندادرد هد ۳ ندقدلل و هدناتک

 كرهدا تعوادم هنسهط وا یوتکم ىلاع ردص «بولک

 هدتتیعم كناذ وب « هل اسشا هاش ليلخ داماد هدعب

 هر كرهدیا بارم عطقو ؛ شلوا بایش رورپ

 بول وب هد هیلاع بصانم ضمب .یدیشلوا لئان هارزو
 تافو هداروا «نکیا یسیلاو ینو_ہطسق هد ۰

 تاذرب انشآ هب یوسنا رف ناسلو عاشو بیدا . ردشعا

 راسو «هوعوع » ء «:راکفالا قالطا» «بولوا

 یراعغاو را آ اط رب رکیدو للاسر ضعب هلرلنا ونع

 هجرت ید راعشا ضب اظن ندهحزسنارف . ردراو

 :رددنرامشا هلح تنب وش . ردشعا

 ددمرازو دایرف نالوا خرچ ساط زادنا نینط

 ردمرابکشا به ندا نافوط هقرغ ییمز

  Eبولوا ندناربا یا رعش «

 لو-بقم كب یراعثا .ردیلزار 0

 راو یاولد و یس دمانیقاسرپ روش بولوا نیشنلدو

 وش .ردنوفد» هدنراوج یسهرت كن دعس مش

 :ودیدب زاها 8
 دراد هداف هچافو شک وچ روجیایم
 دراد هدیافهچافح دمآ بلب ناج هکن ونک

 .روطاربعا امور (1(۳۵۲ظ۵>)

 ۱۳ ۷ یر

 هدلات ینیدل وا یلغوا كنيلدازآربو ۰

 بول وا ناداموق هدایامرح هدننامز (لروا قرام)

E.عو  

 فرا ۱:۹

 وفو رولانس هنیرزوا كنوبو ؛شعا تعاجش زارا

 هدعب و ایحادو ایس۰ ید تدم رر «بولوا سولست

 كس ودوموق هد ۱۷۳ و ؛ شلوا یسلاو هبروس

 «نرنسقل وا یسوزرآ بولوا ینیما ربش امور هدننافو

 هرادا هنایکحو هنالقاع < قرهنلوا یا روطاریعا

 شتسیا قذآ ینکو ا كنالامعتساءوس ضعبو «شعا كلم

 یرکسع هرکس OEE تموکح نوک ۷ «هدهسا

 .ردشغ وا لتق ندنفرط

 . رخ سه هدتدن الو ززعلا ةروبعم

 رب یزکرم هیحا هدنساضق توب اج

 ردق هرم ول یک ٩ كن وب رخ « بول وا هبصق كح وک

 رب یسلاها ردق ۲۰۰۰ .ردعقاو هدنسقیش بونح

 یرهجاب و عاب هدنفا رطاو ینکمو هسردم و عماج اف

 , رد راو

 ان ودکام هلمسا و (۳۵۲16625)

 «بواک یشک جوا ا

 «كد هن رات EV ند ۱۹۰ دا لبق ی

 سامدر

 یسحج وا 3 هن را CN ند ۶ یسیعکیا

 .ردراشمروس مکح كددنح را ۳۹۰ ند ۳۹۹ ید

 یش راق هرلیل هنن آ هدنسهب رام سنوپواپ روپشم یمیهکیا
 :داق هرایلوریلیا یسیهج واو شا ید راپ هرلیل ه راپعا

 .ردشفل وا لتق هد. هاح رب ییدتسا یش

 خد یرب تدنررادرس كردنکسا هلمسا و س

 نکیا هرزوا كمر و ناج هیلاراش» ریکناهج هکءردراو

 EA يردلڪ « هلکقا ماست ین ر۰# اسد کیک )

 -وآ مس هدننی یرارادرس یلم كردنکسا < د رهدیا

 ۰ ء: مد لا دی یسیدنک تاذ و «هدنغیدنل

 ارجا یک «هدهسیا شقو هدنساعدا قلوا یعوبتم

 ینسهصح كسورلطب ندرارادس روکذم «بویمهدیا

 «بولوا بولغم ابفاعتم هدلاح ینیدلوا شا طب

 یدنک «نکیا هدکمک ندلیهدنخ را ۳۲۱ دالیلا لبق

 . ردشلوا لتق ندنف رط یر ند رلطراض

)Prizrend)( ) . ۰كوي كا فلدوا را  
lg e OS 

E SAEهوص ود مودلا « بولوا ندن رارېش  

 كنفاط راش .ردیزکرم كغاصس رب قم هنتالو

 (هج رسی )رول وا بص

 تیالو زکرم «یقرلوا هدنرزوا كیاچ كحوکرب هدنسا

 « هدن-سیلاعش ںرغ هزنمولیک ۵۵ ك وکسا نالوا

 تنهردوقشاو هدنسبب رغ لام هرتهولک ۱6۰ كرت-انم

 ۳ هد ردقأو EY یامش ب



 ۱:۹۹ ژ زر ب

 -وا ربش رب لزوک .ردعقاو هدنفرش هرتم واک ۵

 ۲۶ ءیسشراچ كوا ءیسلاسها ۳۸۰۰۰ بول

 یتکم هبدشر رب «یرلدس ردم ددعتم « یفبرش مماج

 اوف تم وکج « یسهنعلق رب نیم هدنتسوا 4 وک

 رب کسا شغل وا داما

 ضارقمو هحلسا «یلاکد ۰ رو جاق رب

 یراکلت ندشم وک هلال آ لوبعم ندکیلح رب اسو شازتلفو

 حاق رب < یرا+اخ راک ددعتم صوصحم هکدشیا داوم

 یسیا اھا : تلشیا لیخو یسهناخاد

SBEر وا یروصق و یمطعا مسق بول وا دو رآ “ 

 «یروص راقآ قوح كب «ییارس

 .ردراو یی راحت

 خالوا رادقمرب .ردعشنم هنب رلبهذم كيلوتقو سقودوت

 لوغصم هلتعنصو تراس لاها .رد راو ید راغلبو

 بصعت هءفد ضع ییرهیلم تیصع ىش بولوا

 -راشل و ترهش هاکلدکر س «ندنرلقدر دراو هنسهحرد

 طض ندنفرط رلیلنرص لوا ندد-یاعع

 . یدیشفل وا ذاا

 ہدعب ‹قرەنلوا ےن چ ندنفرط یزاغ راکدوادخ

 د تاحوتف . رد

 ترا تکاب قلءهرارب «یرهنل وا

 صالغسا ندنفرط یرلتمطح یا ناخ دع ناطلس

 وا «هلغل وا ی زکرم كنسرقرش مسق كفل هغک و ؛ شل وا

 «شغل وا ذاحشا تالو نک هاب اعفد ییدرکص ندنلیشت

 شفلو قم هتتیالو رسانو

 | الا هتلایا
 هو صوت ارجا نیا

 .ردشمل و

 بیر یتالو موس ود ۰ یاس ۱ نرزر
 «بولوا یرب كتغاعس تل ا ندا 1 7

 قاصس و .ردعقاو هدننهج بٍ كنهروک ذم تیالو

 غاط هرق « بولوا یواح ید یییاو هوقاب هلیتف و
 یکلای هدلاح ییدمش «هدلاح ینیدنازوا نکد هندودح

 ترابع ند رلاضق ناداقلاق و همول هلا یرزرب سقن

 LS اذه عم ‹« بول وا یاس ر . كح وک

 سش . ردمعماج ی لاها ۰

 لها نوت هقشپ ندرنایتسرخ زج یکهدنمرزرپ

 يم و

 هدن رهش نیدزرب سفن 6 بو وا د وا را و سم اول

 ماکت هک رو هحد وا رآ لاها هدنشهیصق نلد اق قو

 عقاو هدتهح ییا كنفغاط راش قناه .ردنا

 ربارب هلکفلشیا یبا كب یسیضارا كنتھج برق «بولوا

 4> لامشو قرش كراش هدهسا لکد تنم ردق وا

 هلا هعونتم تابوبح «بولوا رادلوصحم و تبنم تیاق
 لا هه .ردیا كيو قوح كب یرلهوم راشو موزوا

 «بول وارورشم یرله ویم و كيرا «یلاتفش هد وم رآ

 نادناقلاق راالا نالپناص هلیما یسالا دؤانرآ هدلوبناتسا

 .رونل وا لقن ندنیرزرپو

 رادقم لاها بولوا قوح ید یرلاعرمو نامروا

 یراجاغآ دوط .رارلسب تاناویح راسو نویوق یلک
 هدن رزرب «قرهل راقیح كہا بخ «بولوا قوح ید

 . راقیح ید بارش ییا

 :ردربز هجورب یتاهسفت كنغاس نر زر .ریالشیا

 ارق رادقم هیحات اضق

 :A0 هچفوخار لی دزرپ,
 ۱۹ را وتسع نادناقلاق

 1۹ سیلاق همول
۶۰.۰ 

 یرع لاعش هلیربش نیرزرپ یساضق نیرزرپ بس
 نده رق ۰ عقاو هدرارب تنمو زود که د-دهح

 یخد یتسهیحان هعفوخار «بولوا اضق رب لوی بک م
 .لع « بولوا رادلوصم و تبنع یبیضارا .رد واح

 .ردزومش یردویم صوصخا
 ەد اتل هلیسا وب (۳2۵۲۱۷۲۹])

 تر وک ۰ ۱ لسمرر
 شهروس مکح لد هنس د البم حرا ۷ ۵۰ ند ۲

 یسهق ود (نس و) ادتا یسیعکیا بس . رد ورم ینبدل وا

 كنانامو «هلطبض ییوووقارق هد۱۲۹۰ بولوا
 هد ۱۲۹۵ « قرالاق هنسیدنک اترا ید یسیقرش مسف

 تافو هرکص هنس رو «شفلوا بالا یلارق ناتسرل
 . ردشعا

)Przé6mys1(۱ ايش - اغ كنا مس وآ  
 عقاو هد رزوا یربن (ناس) را هدنبع ۱

 یسلاها ۱۱ ۰۰۰ «بولوا هبصق رب یرکم قاج

 ۳۵ ۰۰۰ لنغاهس س .ردراو و زاغو

ae)رد رم رب هد دیس ورپ » 

 ةد لاش 4 (ناتسا یا) 2 رک |

 كل زمول يڪ ۱ 6 هاب اب لوک تنور عقاو

 هی ریکد قیطلاب هدن رق (ع رلوق) 4 هرکی ندا رح

A 5, 

 .رولیکود

 دات رام ( ۲۵۳۹۲00۲۵۱ ۰

 ۔هتشا ید راس لحاس كنب وط 2 8 4

 SN ۴ كي هنای و و 0 ع لام هزبم ولیک “۰ کلن

 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ؛بوا وا روش رب یزک رم تلاا ه دند رش هزاد
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 سو یا
 ددعتم «یسدادعا بتکم جاقرب «یونفلاراد یسیلاها ۱

 كیبا « هخوچ نون وت «یسینبا لزوک « یرهناخنک
 « یر هناشابد «یراهقرباف هراسو تارکسم «راشاق

 یواح یدروکوک و كيلحو یرلغا لژوک هدن را وح

 «بولوا یتا كناتسراحم هلیتقو . ردراو یرلهعاباق

 رونل وا جوش هدنساسلک ۵ مشو ید یرالارق راجت

 یسهیعطص ةحاسم كنتلایا عروپسرپ س ۰ یدر

 .اها ۲۲۰۰۰۰ بولوا هرتمولیک میرم ٤۸

 . ردراو یسیل

 سراف كنار | (۳۵۲۹۵00۱15) ۱

 هد رق كزاربشو هدنسهطخ ۱ سالوپس ر

 ندنفرط ینویفا رغح نا وب هنم دق روش زا عقاو

 ۳ تعحام هنس هدام « تطصا» ] - ردیسا نایرب و

pFقاصسو تیالو رتسانم ( ۳۲۵۵۲9) ۱  

 تک
 تن

 مقاو هدننهج بغ كزیسانمو هدنفارطا كلوك نالوا

 هب رسک و هنر ولف ابونج «رتسانم (ةرش «هدلاح یییدل وا

 طاح هلل را هیح ا هتسر یخداالامش «هتشلپ اض هاب رااضق

 -ونا) عقاو هدننهج قرش كلوک یزکرم .رددودحمو

 بول وا رادل وصحمو تنم یسیضارا .ردیسهب رق )ج

 لصاح تابوبح هجا ابو «ردیواح یراکلتفج قوجرب
 ۳۰ هیحا «ردراو ید یر رباج و اعرم . رولوا

 .ردراو یسلاها ۱ « بولوا بکر م نده رق

 « بولوا بوسنم هنتیسنج راغلب یقاط عارز كنيلاها
 رسم و عماج ۵ هددیحات نورد .رد دوا را یرلز اسم

 .رد دوحوم بتکم ۵ و

 هدنفاعسو تیالو رتسانم وک ۱

 2 ب ول وا لوک 1 ر ۱ ل 0

 یرخ وا هل راهیحا هپسرپ و هنسر كنساضق رتسانم

 لوط نالوا هبونح ندلامش . ردعقاو هدنهرآ یساضق

 ید یمظعا ضع نالوا هبغ ندقرشو ۲۰ یبطعا

 عبرم ۸ یسهیعطس هحاسم .ردردق هردم ولیک ۸

 هزم ۸4۵ ندرحش یاذح یسطس ء بولوا هرتمولیک

 ندنلوک یرخ وا نانلو هدنتهج برع .ندهدنعاشرا

 یخد یرلفرط راس ءیک یفیدلوا شاریآ هلیغاط جلاغ
 لیکشت هصوصحم ةضوح ر « بولوا طاحم هلرلغاط

 تسنم هد رلنهح یونح قرش هلا قرشو لامس .رودیا

 هنسر ندنتهح لاعش کلا هلوک روینلو رلهووا
 يغابآ كل ؟ بواک ود ياج ۳ ندا قش ينس هرجا

AV 

 3 انه «بولوا هیحات 3 هدنساصق و

 ی

 هنلوک یرخوا ندنتل آ رب یهایم لطف .هددسیغوت
 (قورتن و) هدنتهح قرش بونح .ردی ونظم یکیدلک ود

 راط یراهرآ ‹« بوللوب لوک كچ وک رب رکید هلیعسا
 . ردشل ربآ هللا لید رب

)Preston( ( ۰ .(زمساشال) كن هزنلکنا  

 هزنمواک ۲۰ تندرد ولو هدنلایا ۱ نو
 ریمد «یسیلاها ۸۰۰۰۰ «بولوا ریش رب هدننونح

 نتکو قومابو یسهاخراع هرزوا لوصا یی «یلو

 . رد راو یر هناگیلبیا

 «دننن yw و ر« | ( 6 ۰

E0 تعحارم ا  

 -Perslav, Pe د وخأت

 YD ی ۱ والسر

 كنءوازنللوپ قرەلوا هدنبرق یربن (ریید) و هدنتلایا
 « بولوا هبصق رب هدنسلامش برف هزموایک ۰

 .هلقتسم تموکحرب هلیتقو .ردراو یسیلاها ۰

 ندنفرط رلدلملو رارات هدعب « بولوا یزک رم كن
 ۔ ایا (ریمدالو) كنديسور هلمسا و = .ردشفلوا طبض

 ید هدنس ع لامش هزتمولیک ۱۱١ كربمدالو و هدنتل

 یرلاسیلک ددعتهو یسیلاها ۷۵۹۰۰ بولوا هبصق رب
 هنطیض دب كن رارابات عرف هل: و ید و .ردراو

 7 هما و هلیتفو ید هدنلیا | ۳ یدیشمک

 .ردشفل وب تحيا دراراغلب قلهرا ر بونلو هبصق

 - ویفا رفح عدق نانوب (Persie) ۱ دا

 . ردمسا ی رلکد ریو هن9ا سراف كنب تر

 مدقنات و ,Persée) ی ۱ ۳
 « بولوا ندن رلنام رهق یرطاسا و

 هلیلث هروغای كنیرنشم نانلوا عز هيل الا وا وک

 هلا (هناناد) یربق 4(سویسیرفآ )ی رادمکح (
 -رط یرد كویو ؛شعا دلو ندنعاعجا نالوا قاو

 سوغ رآ)

 هریکد « هلا عضو دفیدنص رب رارب هل.سهدلاو ندنف

 هنسهطا (هشیس) ینیدنص راهفلاط هددسا شفلوا اقلا

 ندنف رط (تکدیدو) یرادهح كناروا «هلقمرافیح

 -روق ندنلا كلوب یتسهدلاو ,هدنکیدوب و ؛شلرا روف

 ترپش هلراقلنامرهف قاط رپ اهد « هرکص ندقدرا

 هناسیرال لوا هنس ۱ ۳۱ نددالیم تیام «بولو

  (EGکیدوت  نسقجع اط < یی رد كوي 6 ینعی)

 يب هوم ¢ تواوا یرادم> نو راو 0 شهری دا وا
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 ۰ یدیشغا سوس ات ید



 شر پ
 .رادکح اب ودک ام ( ۳۵۲۵6۵ ) ۱

 كييلف یجش «بولوا ندرا

 یسدع ورم ربع تدالو . ردیع ورشم رمغ دز و

 ا

 4لیتسح

 «كرەدياأ لافغا یر «نوحشاقمالات مور ندتار و

 دالیل البقو شه ربدتا لتق یعورشەدلو لا اریفا ر

 «بوک هت هن رزوا یتاقو كنردب «هدنح را ۸

 ۔اع یشراق هرلنو « ندنفیدل وا یناج نشد كرلیلامور

 سو وا) هدنح ران TLR OS هسا شعشی رک هب هنر

 ؛شجاق هک ردم « بولوا بولغم ندنف رط (سویلیما
 هدنادنز «هلقوس هیامور «بولیوط ید هدارواو
 . ردشغل وا الثا هلقل رس وش واو قاحآ

 لامش كل دو را ( ۳۳۸۵۲۱۱۵۵ ) ۱ /
 . . | هتسر
 بول وا 4م ص3 14 هود ق رس ۱ ي

 رکی ع . ردزکرم كغاجس رپ قی هدنالو هوصوق

 هدنسع لامش هزبم ولک ۸۰ تك وک ۱ نوا تالو

 هدنفرش هرتمولیک ۱۰ كتطخ لو رسد كيالسو

 كنسارص هوصوق و هدن راک :ا لرلغاط ماطرب بول وا

 هدعقوم رب لتراظن لزوک « قرهلوا هدنقرش یابنم

 ی ۸۱۰۵ تولوا یسلاها ۸

 -وع یسلاسها . رروشنم هی هفلتم للام یروصفو سم

 هک رب اب نکا هدهبصق « هدهسا دوارآ هرزوا تیم
 ۔ردم ۲ ,یدجس ه «یفیرشعماج ۳ .رونلوا ملكت

 ص وصح هناا یرکیدو هر وک د یرب فی دش ر ۱ «یسهس

 ج راخ «یماج ۳ «یرلبتکم نایبص جاقربو هادا ۲

 هلی هناع همت ی یک رب هد, دلب

 و یک دو ه زاغم
 انس هفرش عماوج

 ناخ دش ناطلس و ۳ رایت دف رط یا ناخ دارم

 راشم معاف یر «لاکا ندنف رط اک

 راشب ند ادناخ ۳ یرکیدو ؛ ردشلر وی سیمأت
 ع و رب لوبقم كب هددیصق . ردید هد رکان كناش»

 لاغا یونان تا
 قیالو هوصوق هدم ءنکیا یکم

 . ردعقا و

 ردو ۰ « ی ود رپ

 .ودرا و ین هاخر اسم ۲ هلا ناخ ۱۰

 ا y8 «بولوا لوب ی ,ح وا ك تك

 2 ندنفر طے

 طق امدقم هبصف و

 نانلوا لیکشت هلیما

 تیالو زک رم اریخا 9 ا ذاا و كتيالو

 کر « هلغملوا لقن هبوکپ-ا

 ۰ ر ونل وا

 - ردصلاخ هدنلاح اول کر

 راکدنوادخ ترضح هدندعب تعاس كي راچ ۲ نددنتشرپ

 کم ك زاغ

 ۰ ردراو
 یمه ر ر نرزهو لمم بوو ید

 ۱ ی هلو کز نالو هوص وق ۰ یاس |
 « بول وا یر كغا یس 1 ندا ]

۷ 

۱۹۸ 

 یضارا |

 ندنتهج یلامش قرشو قرش ,هلیغاجنس بوکسا ابونج
 ۔اخس رازا یی ندنتهج یب لاعش هالدودح هپ ره
 زتسام ید ندنتهج ییونج برع « كہا ابر «هلیغ
 .رد دودو طاع هلیرلقاعس نرزرب قدم هند الو

 یلوط نالوا هب یرغ لاش ندیقش بونح كغاصس

 -ارا . ردهزم ولیک ٩۵ یسطسو ضعو ۰ برش

 قرشو قرش «بولوا عفنرم هرزوا تیم وع یسیض
 كلا لآ قیرفت اا هییمص هدنراتهج یلاش
 ید هدننهج ییونج برغ « یک ینیدلوا دتم یرلکتا

 غاط یکیاوب «بونازوا یرلکتا كنسهلسلس (راش)
 (كياغ) نریو لو هنباچ (هقنل) هدنسهرآ كرلغاط

 ضع هدنتسهح یلامٹ برف .ردا لکشت یزاغو

 كناول "یضارا هدنسهنروآ كلابج وب ۰ روینلوب رلغاط
 یسا و یارک هوصوت ندا لک ینمسف كوي رب

 عفن رم یواح یراهین قفواو ج وقم هک ؛رویدیا لصح
 زآ كب «هدهسیاربظنیب یسهینابنا ءوق ؛بولوا هووارب

 رد,دکفلشیا یرارب

 E یمطعا مسق بول وا مسقنه هب هدط وح چوا اول

 .هطساو هوار وم هليا لود هب هب سص ق رەقآ ند راز

 (هچنیتس) عبات هنب رهن (هربیا) دوخاب (رابیا) نلیکود هيس
 .هووا هوص و ریجننیس .ردن رابع ندنسهضوح كن اچ

 ندنرلتهج كپياو نیرزرب هلا قش هلاعش ندیونج ینس
 ذحا ی رلء هرد قوس ر و یی(هصنرد) ن راک

 یضارا هلیسح یعافترا كعقوم .

 هب هيب رص ها یمسق قرش بونح نا_فاعس . ردنا

 هنس هضوح یر (هواروم) نلیک ود هبهن وط هلا لوخ د

 ییدودح یاس بوکسا روکذم رېل «بولوا یاد
 ییاچ جاق رب نیا ندلامش هل اعبت ند(ع اط هرق) ناریآ

 لخاد ههیرص هدراوح هیاروا كرءهدا ذخا ید

 رلهطآ ید یمسق بص بونج یابنم كناول .
 -وا عبا هنسهضوح یغامریا (رادراو) نلیکود هنبریکد

 هدن زاغوب كیاښ یرلیاچ (هقنپل) و (هقءدور) بول
 كب یسیضارا كغاجس .راروابک ود هرادراو ع اقجالاب

 . روا وا

 رثکا و یرک كب تعارز «بولوا رادلوصحمو تنم

 .وبح نالوا لصاح هنب .هدلاح ینیدلوا لطعم

 ندکدتبا عقد یهیلم تاجایتحا یالوصح او تاب

 هله ۰رونلوا جارخا یخد یرادقم یلبخ رب هرکص

 یرلنامروا یخ .ردلزوک كبو قو كب یرلهور»
 لاها « بولوا قوح ید یرلاعرم ینی دل وا

 تاناویح ليغ قردلوا ءراسو تآ «ریفیص نویوق

 سا یو



 شر ت

 هللا ع هداس .ردیلتوقو یریا یراربغیص . رارلسب
 ناجارخا لی د د ا وک الو ۶ راس

 < ےلک < ا لزب نتک و قوماب هیلحم عیانص . رد راو

 ندناج وسنم ضعب نالیالل وق هدناع یک لوح و هداج»

 یطخ لو ریمد ندیک ه هحو رتم ندکیالس .ردنرابع

 اقرا یخ ترا « بودا قش یسیضارا كناول

 وا هدن رهدار ۲۲۰۰۰۰ یسیلاها كغاجس .ردشعا

 ثرلوتف یروصقو سم یرادقم هدایز ندنن ال بول

 -وا تیعوع یرلکیل وتقو یرلن اس را ی راغلب و

 اک یر تست سقود ون روا <« بول وا دّوا رآ هرز

 زد راشثالوالسا هیذوف بتکمو
 ییهبرق ۸٩۰ «بولوا مسقنم هیاضق ۵ ریز هجورب

 ضاع“ هنذش رب ۰

 : ردعماح

 ارق رادقم اضف

 ۲۳۹۱ هنتشرپ

 ۱3۹۰ نالیک

 ۱۰ نیدتچل و
 ۱۷۰ هچ وهرتم

 ج

 ۸ اعج

 كغاصس نالوا ییانه یساضق هنتشرپ س

 دععاج ییهرق ۲۶۱ الابهحورب «بولوا یساضقزکرم

 یسلاما اس SS «هرزواقلوا سم یسهلج نامه و

 .ردراو

 نت ال و اه 59
 هک !| هوشر
 9 یکم اط ہدنف ےس هندس را 5

 ب وئح هزم وليک ۰ كنەنتشرب «بولوا هبنصق كج وک

 «هدنسفسش لاش رد وا نامه كب وکساو هدنسنق رش

 هدن رزوا یطح لو رعد و هدنرف یدودح ده رص

 هوش ر س .ردەدىرڕاەدار Es یسلاها .ردعقاو

 -وا هدنس ونج قرش یاېنم كنفامس هنتشرب یساضق

 لاش «هلدودح هي رص ندنتهح قرش لام بول

 بوکسا ید ًابونح « هلیساضق نالیک ندنتهج ییرع
 رادل وصحم و تام یسیضارا .ردد ودمو طاع هلیغ کس

 NESS .ردلز وك ك ید یوزوا بولوا

 یروصقو بسم یضعا مسق « بولوا بکرم ندهبرق
 ۰ رد راو یسیل اها 0۹ ٥ o٤ رو قلوا والسا

 لاکد ۵۰۰ ءدن ین ۲ < عماج ۱۳ هداضق نورد

 هناخ هتسخ یرکسع ۱ و هناخ وغهرق ۱۳ « ناخ ۳

 ردد وجو

 كر ب ۱۹۹

)Percheهشرب هم دق تاهسفت كنوزا رف  ) ( E0  

 اوف جد ًاةرش «(هنم) و اع ایدنامر ون

 م ویلا .یدیا طاح هل رل هطخ (دسنارف ود لبا) و

ا (زآ ول حجم هروا) ها (هن روا)
 .رد»دنلخاد یرلتا د

 | همتی ۳ هل ر وب تعحارم
)Perge, Perga)کسا كنيل وطا ۲  

 هغ
 (هدن فاس هک ینعب) هدنس هلم ایلیفماد ۱ ۸

 ثكحوک ر هو لس

)Pergame(هنسهدام « هغ ر, »|  

٩ 

 «یدیآ رهش رب هدنراتک یر وص قآ ی۶ی سوز ەس و

 رب كود صوص هب (هناید) نالوا هبانک ندرت هک

 ل(سوی وا وپآ ) ندن ویضایر ریهاشم .یدیاراو یدیعم

 ىدا نطو
 . رد دوحوم یسهنارب و

 یتسهریزج هبش عرف (۳6۲۵10۴) :
 هدحزرب ندا 9 هب هیس ور ۱ پو

 هبصق كجو رب کسا عقاو هدزفروک نالوا یانمهو

 فورعم هلیعسا (سورفا) هدندنء رلیب اوب کسا «تولوا

 وراب كلوب ر هك ف ةا یرلهارخ

 یتسانعم « قدنخ » ید یسکیا 2 رسا و هک «یدا

 ینیزفروک بوقرب نانلوب هدنتهج برغ یخزرب پوقرپ
 عرق «قدءریآ ندنفعتم رع نالوا عبا هنب کد قازآ

 لید رب قچاآ ردا طبر هبهیسور یس رز ج هبش

 ور و ر اطر . رد راو یعسو هرم واک ۸ «بواوا

 . ردشلسک هلناماکعتسا قاط ریو هاقدنخ

 (پوکروا) هل رکید مانو (۳۲۵۵0۲) ۲
KEوار وم )هد هيب رص  (aهدنر زوا ی رېن  

 او و تاب وا قش هزبم ولیک سا (جاوشورق)و

 ۰ رد را و یسیل اها ا اب ولوا د.صق و یکم

)Perégrinus)ثكعءدق نات و  

 «بو) وا ندنش وییک 0 نوب ر

 ۰ ؛ شعوط هدنراوح (SES) هددالیم ن

 شا لوبو ینلن ایتس رخ ‹ هلت نع دنیطبلق و

 ررق یجنکیا
 ¢ هد هسیا

 «ك رءدیا قاعلا هنس هز نوک «هلک ر قید و ه دعر

 هل بس سس عن

 هدیرلت وی وا بیل واو

 تاکرحو راکیفا «بودیک هبدنن آو امور

 : شا بلح راظنا

 قارحا ییدنک انلع

 هک «رد 2 و هد دی سو رپ ( ۳۳۵۵۵۱ ) ۱

 هع لکشالا 2 ر (نت د وک ) ۱
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 . هخ ند (غ ربسکی وک ) و (لهو) ۳9 یم وط

 ف همش و۶

 رضا



 لر پ

 هشبرف) تس ندیرج كاءزتمولیک ۱۰ ر
 .رولوا تصنم هنیزفروک (یناه

(Perkins) ۱ 97ابطا ربهاشم كناقمآ . 

 ۔رلذ دعم سنا فاتم «بول وا ندنس ا

 كاشلا ر بک ندهنکیا ییا لک-شلا یطورحم ند

 ترابع ندنسل رد زک هنرزوآ لوضع نالوا هت سخ

 .ردشملوب ت رهش هاب داما یو ادن ل وصا رص وصح هنیدنک

 راهتشا بسک هداوروآو اشمآ تقو یلیخ تل

 یرلطم و هن یسیطانقم لعفرب یرلضعب

 .یدرلشعا لج هداقتعاو مه و ی ره

 دارب ) كنهیسورپ 0 ۱ ۱

 میس و هدنسهطخ (عرو

 لامشا هزيم ولبک ۵ كنیلرب ق ره وا هدن رزوا یره

 ینیریثات «بودیا

 خوبلد ¢
 ete «بولوا 4, بصق رب یزکم و رد ےن لک

 .ردراو یرادشرب ف کو هح وح «هرابو یبیلاها

 هیلرب
۰ 

)11p( 5هدنغاعس و تیالو رمسانم  
 رش لاش هژنمولیک 6۰ كزنسانمو

 .هووا رتسانم «بولوا هیصق رب لا سم اضق هدنسف
 هدنکنا كنغاط (ه واب) «هدنسیق رش لاعت یابنم كنس
 ۳ رولیک ود هب (وص هرق) نالوا مرا ۰( راد را و) و

 هبصقر كجو . ردعقا و در یاد تا كحوک

 ۳ « یر عماج ۱۰ «یسیلاها ۱۲۸۷۲ Y۸ «بولوا

 ۱ 22 6 یماسیلک ۲ «یسهسردم ۵ ی

 نایتسرخ ید 1و نایص ۷ «ینادتا ۱ یه دسر

 . رد راو یسهیادتا بتا

 یلیخ یتراج «هلفلوا قوج یتا اویحو رادلوصحم و تبنم
 ران ر كوپ هدا سوتسفا هنس رپپ «بولوا یالشبا

 تب e وقحاع ندزسانم .روایروق ید
 یملع ۶۱ می تلخ بل ) اها رک ندنحا كنا 2 یجد لو

 ۱ یزنک او <« رار دہلکت س هلا یامع ناسا «بولوا س

 ۰ را رماب یجد هحد ان رآ
۰ 

 حالواو راغلب یرلن اینس رح

 هوح رق "الامش یساضق هیارپ س . ردبکرم ندریاسو
 كنتالو كينالس قرش «هلیسهیحان هوشروقو یساضق
 ث.نالو كيالس هنب (بونح «هل رلاضق لب وکو شوکت
 صف ك ر هاف تند الو رسانه و دیس هی اد هو وا هح هرق

# 

 وا طاعو دودحم هلیساصق زنسانم یخد ابع «هلیس

 ۱ ند هب رد ۷۱۹۹ رارب هل س هیح ات هود روم ؛ب وا

 ثرابع ندیفک ۵٩ ۲۸ اضق یاها .ردبکم
 < راغلب یر وصف و دژاراو سم یمطعا مس «بولوا

۱9۵۰۰ 

FF 1 

1 
 كل یرهوبم «بولوا قوج یراناتسوو هچګابو ۰

ON 
 رادلوصحمو تیام ك یسیضارا « رده ر اسو حالوا

 ید را 0 زوا ثرثکدع وتتم تابوبح «بواوا
 لک ۱۰ یونس یک
 «بولوا قوجیخد یوزوا هلیعاونا كرل هوم . رول وا
 راسو نو و تا «ریغیص . راقرح بارش لزوک

 . ررط یراسنح و قوح ك ید یسهیلها تاناویح

 - وم صوصلایللع و هدن راف راد شک ۱ كناصق

 راجشا «پولوا قوح كب رانامروا هدنسهیحات هوګر

 جارخاو عطق ید هتسا رک لیخ «دلفل وا عماج یە ونتم

 ٤ بتکم ۳۳ «عماج ۳۵ هداض نورد .رونل وا

 ۳۸و «ناکد ۱۱۲۵ ءا ۱۰۱ «هسردم

 . رد رس

 .رد د وح وه نهر کد

 ثكلایا نالوا یا :ہه هددیسور (۳6۵۲۲۱)

 كغروبسزپ «بولوا هیصقرب یکم 0
 هدرزوا یرب (هماقف)و هد-:فرش هزنمولک ۰۵

 لوط ٩٩ لا اش شرم ۲

 هدنراراوحو یسیلاها ۰

 مرب سس .ردراو ینراش لیخ قلعتم هداعم ناقیح

 هدنس هعطق ایس۲ یرکید و اوروآ یمس رب كنتلایا

 قره وا

 واو هد. رش

 هقنالو ًابغ «(هدغواوو) ندنتهج ییرغ لامش «بولوا
 ةحاسم . رددودحم هیراتلایا غروسبروا ًابونج و

 بولوا هزتمولیک عیرم ۲۳۲۰۵6 یبهیمطس

 قونوص ك یساوه .ردراو یسیلاها 1 ۰
 یس هیلها باز او اد ما تسمو یینهضا را «بوا وا

 نوتل آ .ردقوج یرلنویوق سون رم صوص ایل ز
 درمزو سالا هلیرلن دعم نوش روق «ریمد « رقاب ,شموک
 یراعحا رو مش هل را ص سص و یرلشاط توقف یذ ۳

 : ردق وح ید

 ا هد-ةلدوا ر 1 (Préméti) ۱ یدم

 قم هشخاعس یرکرا كنتالو

 هژنمولیک ۸۰ كنهنو بول وا هبصف ۳ یزکس اضف

 قمش وک ٥ ك-نرکراو ہد: س لع لام

 ا لحاس تنی رن (هسورو) «ردلوا هدنسيلاش
 کیا رلغاط .ردعفاو هدنکنا كنغاط ( هقحرع )و

 نرد هبصق هلک چا ع ان را ا هرددرب ندفرط

 - ارم رهن هدنتهج یب لامش نکلاب «بولاق هدعق ومر

 نزای یساوه . ردراو یسهووا راطرب رینازوا مس

 غاب .ردفیطل كب هدهراس مماوم «هدهدیا قاج



AAT 

 شواچ شفلوا لقن ندا وبناتسا یرلقوبچو «ردلزوگ
 ۔راچ «یسیلاها ردق ۳۵۰۰ .رولوا یبا ك یوزوا

 «یس هبا رخ هعلق کسار هد رزوا كایقرب درفنم «یسیس

 قلوا یسهدرک اب كوران یا دب زیاب ناطلس یرب
 «یتکم نایبص ییا رب نیش عماج کیا «هرزوا ۲

 یسیریوک رب لزوک و رو سد را هس و وو یسهیکت
 .ردراو

 نالوا یسهیرق (رشارف) یزک م یساضق یدمرپ س
 . ربا رب هلیسهیحات (ىلغاط) ۸  ۱٤«بولوا بکس ند هب رق

 الاش «نادهیی و یرکر ا ابرع «نوغوبو كیوقسل ًابونح
 هنتیالو رسانم خد افرش «ءلاضق رادارقسا ٥ قح

 - هلبراضف هیولوقو هشروک سفن كنغاجس هج روک
 ییغاط ءازیر «ایرکشا یساضق یدمرب .ردطامو دودحم

 ندرلن وب بول وا ترابع ندنسهیعیبط یاوت هصنشدو

 شغل وا نییعت رب دمرب اربخا هنسهیحا ىلغاط کلا

 .ردشفلو هدسقف وا هرادا نداضق زکرم یرارکیدو

 بول وا تنم زا ك و قلغاط هرزوا تیموعیسیضارا

 ایرکشا نالوا دنم هجیوب یسارجم (هسوو) زکلای
E (هسو و) . رد راو هتنم یضارا زار هدازبرو 

 یناچ (هووشراچ ) یک ییدع ندنرانک كناضق

 یلغاط هلآ ورکشا (هحراغنل) «هدایرکشا ۲
 لاش هدهیحا نالوا يانه ید ییاچ (هجنشد)و

 لغاط .رولوا بصنم هدسو و «قرهق آ ندیقرش
 .ررولیک ود هن رم تارب ید یراوص ضعب كنسهیحات

 ندرلهربسو هوم ضعب هلا هعونتم تابوبح ییالوصحم
 كلو . را تیافک هب هيلع تاجایتحا .بواوا ترابع

 راد هل رومأمو تراحتو تعنص یلاها رثکا نوجا
 بول وا زا ید یرلاع مو نامروا .رارزک هدشرع

 تاناویح هجا اب

 ه :سهر

 نیشیق و رد رابع ندیک یبهیلها

 ۳۰۰۰ اضق لاها . رولیردن وکه نسهووا (هکازوم)

 هداض لخاد . ردلسم یعطعا مسق بول وا هدنرلهدار

 اک ۲۱ .هیکت ه .بتکم ۹ دجسو عماج ٩

 یرپوک ۲۸و نمرکد ۱۱۳ «ناخ ۱۸ «ناکد ۱

 .ردراو ید هحلیا یلدروکوک جاق رب .رددوحوم

 قایش هلزب لرب هدرادقم 9 یسهیعانص تالومم

 . رد رابع ندلاوحو

 Permie, Priamie) lly دوخا

 رو هطعر رنیمق 1 2 ,ER ۱ امر

 آر و ریارب :i ییدمش «بولوا

 لوا نددالیم . ىدا ع ینیرلسالایا ( لکناخ

 ن ر ب 161

 رب بوسنم هنماوقا رانا دوخایو اونیف هطخ و
 ید هداطسو نورق .یدیا هدنسهرادا ت كود

 یدالیم نرق یحدرد نوا .یدیا راو تلودر هداروا

 كنسبلاها هطحخوب نافتسسا تنس ی (مر) هد رخاوا
 ییدس دقم بتک ءبودا داحشا فورد صوصح هنناسل

 قانایتسرخ ندنراس یر ندنفو وا .هلکقعا هجرت

 . ردشعا راغتا

 هل رکید مان و ( Pernambouc ) ۱ او
 هدایلیزارب ( ۸6٥1۴8 ) هفیسر یو 2

 «بولوا هلکساو رهشرب یو ی كتلاا نالوا ییانمه

 كن ( وربنا هدور) ,هدنلحاس یسالطا طیحم رع

 وصف

 چوا . ردعقاو هديب لوط ۳۷ ۲۶" هلا ییونج

 لرلنوب «بول وا رش رب وی بکرم ندهلحم كوي
 یربوک ترد هد ران و «ردن رابع نددطآ رر یسکیا

 هد رانک ك نهووا رب تدنمو عساو .رونلوا طالتخا هللا

 ۱۳۰ ۰۰۰ بولوا دربن کیاو
 کش صوصا لعو یئراحت كلشیا كي «یسیلاها

 مالفاصو عساو یناجارخا نووو هوهق «قوماب

 یسهباخ دصر هلیس هه رخ و هک تاسس وم ددعتم «ییاهل

ANهه دنسف رش لامش هزنموایک  

 قاو هدننصم

 كنايلي زار اربخا س .ردراو یسینا لزوک ضعبو

 شمک هنلاح تیروهجرب هلیلوحم هنتمو
 هدناعوبر ءابیهارا الاش یتلایا قوبماترپ نالوا

 دقفگم ربهاج

 «یهوابپ ندنتهح لاش بی «اراثسو هب رول ود

 یسالطآ لمح رخ ید عرش سا وغالاو ايها اتو

 A یطس هحاسم < بول وا طاحمو دود ها

2 ۱ ۲۸ ۰ 

 ی

 ۱ ۰ ۷ ۰ ۰ یسیلاهاو هرم ولیک

 «بولوا رادل وصحمو تنم یسیضارا . ردب رابع کا

 دنعرز اربخاو ندقومابو رکش ینالوصحم هجاشاب

 كي یرلنامروا .ردرابع ندنولوئو هوهف نالی الشاب
 یفیدل وا هدنرافرط راس كنايلیزارب «بولوا قوچ
 هدقلیحابو و هدقلناشواط «هدکلیج هتسارک یک

 .ردقوح كب یرلجاغآ رادتهق لیعتسم
(Principavté, Prinzipato) ۱ ونایجر 

 هاییحرپ) هنیرب «بول وا تلایا یکیا هدنفللارق یلوبا اغلم

 وت اهیح رب ) هنب رکیدو (ظ۲۰ 01167161070 هرویزنیح و

 (نربت) یسیحرب .رونید (۴۳. 171061101116 هروب زن وا

 یسیجنکبا بو وا هد هپ ونح تبه>و هدنلحاس یریکد

 و دنسب وح مسق كن ایلاتنا هلعما وب



 ل رز ب

 .ردعقاو هدنلایش كنو و هدف رط جا

 «بودیا لک نسی ونج مسق اگكنسهطخ ایناماق

 كنسبح رب .رارددودحم هلب هطد هناقیلیساو هیل و اةرش

 یسیلاها و هرتمولیک میرم ۱۱۲۰ یسیعطس ةحاسم

 یسهیعطس ةحاسم كنسهکیاو «ینک ۰

CAY“ردیثک ۰۰۰۰۰ یسلاهاو هزنم ولیک عبرم . 

 یرلیضارا .ردبرارهش (ونیلوآ)و (ونرلاس) یرارکرم

 یالوصح هعئدلوا «بولوا تبنم یخ «هدهسیا یلموق
 . رد راو ییارش ییا هل لءویم لزوکو

 .دنارب كنيس ورپ 0 و
 تمادحو یدنسهطخ ع ى رر

 گر واو ۳ هزمو لک ۲

 -اها ۱۳/۰۰۰ تولوا هبصق ۳ میس هدن رزوا

 .ردراو یسهناهتکو و یمیدا دعا بتکم یا
Ile du Prin-) 

 ce- E) هل دراودا سنرپ

 (نارول تنس) كنیلامش یاق مآ (ناژ تنس)هلرکید ماو

 ۱۹ ۰ «بول واهطآ رب هدنلاشكن ایح وقسا یی و هدنزفروک

 یسیلاها ۷۵۹۰۰۰ و یط ص هزم وایک ٩۰ «لوطهزنم ولیک

 .ردیسهبصق (نووتسولراش ) یزکم .ردراو

 «یرریغیص «بولوا تنم یسضاراو لزوک یساوه

 كنهسنارف هلیتقو .ردقوح یرلیوقو نایلو ینودوا

 .ردشفلوا لرب هبهرغلکنا ریارب هللا هدانق :بولوا

 كیامور هدایلاتا ( ۲۲۵۵۵۵۲۵ )

 رهش رب کسا هدنفرش هرتمولک ٤

 یر هیارخ

 ۱ هنسلر

 . ردف و رعم ھما (هنن غسل ات )م ويلا بول وا

 .رددوح وم ی هقیئع را او

 ۱ یسهطا لاغود نسلر

 -اغوب هقالام هدنبونج كنايسآ (غنانبولوب) هلرکید مانو

 . رد راو یبیلاها ۱ ۳

ile du ۳۳1۲۰ 

ce de Galles 

 EE بول وا هطآ رب هدنز

 . ز دیس هیصق (غنانبا) یک سم

 (ان ووتل ) كت هیس ور ( ۱۵۲0۲ ) 9
 یری د قیط 0 عود رفاه ي 1 4 ۱ 7 1 ۱ نکا اب ی و

 «بولواهبصقرب هدنبصنم كره نالوا یانهو هدنلحاس

 یمه ر تراحو یسهعلق «یسیلاها ۰
 . رد راو

 دروباب كنغاهسو تیالو مور را ۱ درب

 بول وا هیحات كحوک ر ةا اصف 1

 : ر دنک يه ندهن رف ۳

۱5۰۲ 

 ووا كجا و تب ومورض را ۱ هر  e lsلنغاهسو تال ط را | : تو
  ۳«بوا وا هیحأت 5 هدنساص ۱۳

 ا نده رق ۱

  (Pérou)تهجح كنو ونح یاشمآ

  [۰بولوآ تیروهج گوی رب هدنسهیض
 یسک وا كلود ی وشح یاش مآ هحضا را تعس و

 تا درد هجلاها رادقم و

 قید وهج> و حج یسهحاسو د و دح « یبقوم

 4ا ۳ٌ ۳۰ 5 هګیو لحاس ریبک طح رج ۷

 تس وا تال 0 و «قرهلوا دم ورا ونجح ضم

 ا (دنآ) نالوا لا تم هب ونجح ندل اش هدسنف رط

 دامرپاوب ینعی ینعبانم كنب ریبک رہن (نوزامآ) و یراهووا
 (نوږ رام)و (یلااقوا) نالوا یرلعبا كوب كا كغ

 هداز هدنس هیل ام توهح . ردعهاج یی رلیداو اب رار

 ءهلغمشال راط هک دنیک یرعوط هون «بودا عسوت

 الاش .روسیلا ینلکش یسهتحش باسح رب مظتنم ريغ

 با یویلوبو ایلبزارب (ةرش «هلیتب روهج (رودآوقا)
 هلا رک ط يع رحم ید ۳1 هل الیْشو ای ويل و هنن و

 یسیعطس هحاسم .رد دودحمو طاح ۱۱۳۷۰۰۰

 ردهزنم ولیک جبر ,

 نک ندنجشا س . یراهماو لابج «یسیعیبط لکش

 رک طرح رحم و دس دهه برع كنهروکذم ا

 تار 5 0اا ناازوا هچلحاس ۱۶۰
 قامو بول وا 7 نوزواو راط هدنتعس و هزنم وایک

  14ی هدرلغاط هدن راز ضع یکلایو «ردن رابع ندلوح

 لصاح ندنرار وغاب یا دوخایو ندنسع را كل را راق

 نالوا لصاح و قا كب
 چ وا یکیا یمدقیجنکیا .ردریغآ ییالوط ند رلقلقاطب
  5ك رال وق 9 هل ابح 1( ناازوا هرزوا لوس

 یساوه هدد راز و «هددسا

 كنو .ردن رابع ندراهوواو یداو عفت رر یک هدنسه را

 رادلوصحمو تنم ك یرلتهج نانل و هدعافرا یطسو

 یرارب رومو نوکسمكا كنورپ بول واا وهلالدتءعم و

 ریبعت (ا و)و یرلپ راق و اهد فالابج . رد راروا ید

 قووص تیاغ یراهووا عفنرم هی راتریص ,ضعب نانلوا
 اهد .ررو تشهد هلب یرهرظنم «بولوا وروقو

 نالوا یعافنرا زواج ییهرنم ۰۰۰۰ هسیا یراپ راقوپ



 ید 0۳
٩ 

 و ر بن ۱
 - هقهاش روتسم هل راراق یدمرسو ندراناکرب اط رب

 كنسهلسلس دن ۲ ید یمق یحح وا .ردنرابع ندرا

 لابح ند فرط و «بولوا ترابع ندنرلکدا قرش

 رنازوا دهن رهووا نسنایاب كنايلیزا رب هروک ذم

 یمسق ون كنورپ «ندن لکدتیا لیکسشت لئام مطسرپ
 یرانامروا و یراربن «قیص یراروغاب «لت وق كب ینا

aیو  
 دن او «یتیدل وا هدنلحاس رببک طی رح ور ۱

 دتع هد رق كب كنلحاوس روک ذم رح یسهلساس

 یسالطآ طی رم یبیلک میق 5 ثنکلعوب «هدلاح یفیدلوا
 كنسهضوح یعام ربا ی ) «بولوا لخاد هنس بام

 دن آ زکلایو روبدبا لیکشت یتسیبونج هالعا مسق
 قاطرب ناق آ ندنسهلام یبرغ كنلوق یب كنسهلسلس

 لصالا . رولیکود هریک طيح رحم رلایسو رلهرد كچوک
 هریکد ون هلام یدل وب هد ا

 طیح رحم نالوا قازوا كب یزوب «بوریوچ ینسهقرآ
 یرلکتا بع تكنسهلسلس دن آ . ردهجوتم هیمالطآ

 یتالیم كن رلکتا قرش «هدلاح ینیدلوا قلایقو كيد

 جوا هدر ضعبو ییا هلشاب هلسلس وب .ردزآ كب
 «رولوا دنم ایزاوتم رالوق وب بولوا مسقنم هلوف
 هدنلخاد ورب فلغاحا رازکت بوشلر هدرپ جاقربو

 | ا ران وب هک «راردا لیکشت هضوح چ وا

 هضوح تالوک(هقاقیتب) نانلوب هدنلخاد اويل و یمطخا

 ید هدنسیمن> واو(لایاقوا) هدنسپمن یا . ردیسهیلخ اد
 رب تكنسهلسلس دن[ ترهدیا لکشت يراز (نوینارام)
 هقرشو لام «هلرورم ندی رازاغوب كيدو نیرد اط

 .راردبا لیکشت یتغامریا نوزام ۲ «قرهقآ یرغوط

 ىف نالوا: ىزاوس مقر لات هات

 ناکرب شن وس یو ناشفا شن آ مویلا یرثکا «كنلوق

 قرهالشاب ندبونح یر هورذ عفن كا «هرزوا قلوا
 وه «(هزنم ۵ ۲۰۰ یعافترا) هغولسا :ردریزهحورپ

 دیاراموب «(۵۳۷۲) هوقان رب «(11۹۳) یریتالآ

 هلرکید مانو هروقوت 4۱(۰) همایاس «(1۲۵۰)

 ( 40۲ ) هنيو هیاوه 1۰۱۷(۰) یاقیییش

 ابکر «(۱۰۰) یتسیم ء(۰۰۳٦) ساین وا

 ناسا وه «(۱۱۲۰)اراس اراس

 .(16 ۲ ۸)یودنآوه ٦(‹ ۰ ۸ ۱ )ناقل اوه«( ۷۲ ۱)

 «بولوا روتسم هلراراق یدمرس یسلج كرلتوب
 هاوتسا طخ ید یراولع كرلنالوا ناشفشت آ مویلا

 ور تب ۱9۰۳

 ناروف هدنسهر [ كراراق هدیلفاوا نالوا بیرق ردق وا

 كنسهلسلس دن آ .راردیا زاربا هرظنمرب بیرغ «بودیا
 یواح یر هورذ عفن ردق و هسیا لوق قرش
 هلرالب قجلآو رازاغوب یخد هدرارب قوچ رب «بوملوا
 دوزنم ۵ 6۰۰ هدنتهج بونح كيوب .رونل وا عطف

 یسل امش رف « هد هسا راو یرارب ریسک ون ردق

 شعب ریلی آ (دوع ندتتساساس ۵1 اب
Eنود و  

 هل را من ناقآ ندنرلکتا قرش كتسهلسلس دنا
 كرلن وب بولوا (نویار ام) هلا (یلایاقوا) ی ر)هعلسا

 رب كل و کیا هدنلاش كنسهضوح هقاقیتب ییسحرب

 هددط وح رب نالوا لصاح ناز لار کت هدب وشل

 هرکص ندک دنا عج ییراو_ص كن هض وح وب هل اھ

 «هیایوم» ايو « هږما» «كرهدیا قش یاوق قرش كد 1

 ِ وط هامش ندنحا درهوواو نام روا عساو نانلوا ريع ۱

 نانل وب هدنلامش كن هضوح روک ذم یسیمکیا . راق آ یے
 هدنسهرا كرافاط «قرهقیح ندهضوح یججوارب
 ندندودح (رود اوقا ) ندل وصو «راقآ یرعوط هلامش

 (لایاق وا ) ید ندغاص ینیراوص كرارهن قوچ رب ناک
 ندک د-ٍبا ذحا یتیرهت ( هغال وه ) ناق آ اب زاوتم ها

 ایلیزارب هدعبو E ید هللا (یایاقوا) .هرکص
 ِ «كرهشلرب هلرارېن رکید «بورېک هنغارپوط

 كغامرا روکذم هلهجو وب .ردیا لیکشت یتغامریا

 كنسيیونج مسق .ردهد (ورب) یرلعبنم كوي كاو لصا
 یرلعبنم كراربنقوجرب عبا هنوزامآ هدنس هیقرش دودح
 تل و یرب زا كب كرار ج هددسرویلو

 اا شک هراربن نایکود هریک طيع رحم . ردهدنلخاد
 یارب هلفلوا راط كب یریل ام یهدنهج وب تنس لس
 نزاو هصیق رلرمن «ندنفیدغای كريس كب ید روی
 زراقو هدنرلسوم روغی «بو-لوا وروق نوتبسب
 یرلهجیلشاب كرلنوب .راراق آ هدنن روص لیس هدنکیدب را
 .وه دقت ویا «دتاس رمو :قرهالشا ندن اش

 ولیآوق ءالام «قمافاچا یقاعیر «نولیش «هروآ
 ؛یرافآ دنا ور اشا .هعناشوش كيش

 هماس «هتیا ولید وبر وبا ءهينوقوا ءاږکیت آ
 دن آو نالوا قورعم هلیسا (هفاقیتی) .ردهراسو
 ناتلوپ هدلحم رب عفن رم هدنسهرا یر هبعش كنسهلسلس

 «بولوا هدنفارپوط ورپ یمظعا مسق كلوك عساو
 كنورپ .ردهدنلخاد ويلوپ یسرونج مق زکلا



 و ر ب

 (ه شنیش) هدنرارزوا یسهسلس دنآ هنبو هدنراطسو
 . ردراو یخد لوک رب رکید كجویپ هلیمسا

 ند يص لا یلحاوس كنورپ س .لحاوس

 ۲۶۰۰ «بوسلوا هجوتم یعوط هبقرش بوذج
 كن (امل) نالوا تیروهج زکر م .ردهدنل وط هزنم ولیک

 كل اسوب (ونالاق) نالوا هدنکح یسلربو یسهلکسا

 ولیک ۱۲۰۰ ندحوا کیا بولوا هدنسهنروا مات

 یقردلواندنافداصت تتار « یک یمیدلوا هدن دوب هزه

 كنغامربا نوزامآ بولوا هدن رلابتنم قرش لاعش كنورپ
 ۱۲۰۰ ید ند (هنروس)) نالوا یسهلکسا كوص

 زفروک كوي كلحاس و .ردهد هفاسم كل هزم وایک

 یرایوقكچوک قوچ رب «هدهسیغو یرلهریزج هبشو

 هدنرلبصنم كراربن رثکاو ؛ردراو یرلنایلو نوربو
 كلحاس .ردشخنا سسأت رهلكساو راهبصق اط رب

 همام كن «بولوا زسوصو قلموق یرافرط رثکا
 .ردککو و قاایق ید یرارب ضعب رور دک ن

 هد هسیاراو رل هطآ كح وک قاطرب هدنسیثراق كلحاس

 .ردزسصیاو قلایق یسالج
 فیرعت هدیرافوب كنورپ = .یساوسهو ماقا

 فلتحم یساوه كنبرب ره ندنمق فلت جوا نانلوا

 .هوواو رلنامروا مساو یهدنسهبقرش تهج «بولوا
 لش وطر هلیسهدایز «هددسیا قاصص یخ یساوه كر

 رم هدنروص یعاد .ردقوح ینانابنو راعشا «هلفلوا

 دن او هسنهج وب كنورپ رلقام نسا ندیسالطآ طيح
 یراقدلوایواح «قرهروا هنرارلام قرش كنسهسلس

 هنتهح وب تكنسهلسلس دن آ هدنلاح راقو روغای یبوطر

 و هدن راکتا رع كنهروکذم لابح ءهلکمرو شود

 راکزور

 . راغا روغاب ردا

 قره وا وروق تیام ك هدرەوواو 0

 «بولوا ریس هد هج رد قج هنلوادعند اعوقو ردا وب و

 هددس رویل وا منام لابح اا ید هن راغلم قرش

 ؛ریلک راکزور اضعب ندریبک طدیحم رحب ینعی ندبف
 كد هلوا نیش ندسام نالوا كعد یشق كنارواو

 عنام الت راز بوت «بولوا ادیب رلسیس مچاط رپ

 تیولیطر رو قرش هاا واط یلوفوا 7

 یتیبرق كرا راق کهدلابج "هلسلس هلرلسیسوب
 یاشیما بولک ندی و نج بطق هدایز ندنسیهو

 « رربدیازب

 ناقیح یے وط هل اعم هی وب یسب ع لحاس یوتح

 ییاوهیجد هدنتهح وب كنور یرثات كنبدنقآ رب كوب

\0 

 ۳ ی قردلوا یطسو هد (ایل) الثم هلکعا لی دعت

 .رونلو هده >رد ۱٩ هلیاسح دارغشاس هرارلا

 هنعافت را هحرد هسا یساوه كن را یهدرلغاط

 هد را نیرس هللا لدنعم «بولوا هروک

 هد(وقس- O ۱۵ هحرد یطسو هدوق زو

 .اوهو ملقا

 لصاح تالوصحم ع و ره هدورب هلیئهح یالتخا كنس

 نو زامآ در کو هد دتهح لحاوس ۳ بول وا

 یک یشداف کش هدب رلتهح

 «یالوصع هراح ملاقا راسو سوم «یک یکیدشیتب

 رد ۶

 حس ییاابو تااویحو تالوصحم

 قګ 1 كس هض وح

 صوصخحم هبا وروآ هروک هعاغترا هد ال طسوتم

 « یادفب یی یعاوا كراهویمو هربسو تابوبح
 اهدو هراسو نتک ؛نوشز «موزوا یصم «هیرآ

 صوصحم هیهدراب ملاقا یک فالو و سناتب هدرلپ راقوب

 مال ید هدرللحم نالوا عش رم ك .ربشیتب تالوصحم

 صوصحم هیاقمآ نانلوا ریبعت هی وغیوو هغاپلآ

 ]شوت اط رب ۱ اس روس تااویح

 .تی رلتوا ابقو
 ریت هقوق «بونلو یعاوا كراعثا نالوا صوصحم

 رب نرو ییهویبک هدام ناد «نییاقوق»و نانلوا

 رلبلورپ .ردهرزوا ترک ید جاغآ كجوک عون
 مور «یک یرلکدشیا جارتسا رکش ندنشماف رکش

 رلبارش لزوک ندموزواو «رربراقیج ید قایوقو
 .رراای

 «بویل وا قوح یسهصوصحم تااورح كن ور

 وقا اوفو هپ وغیو «هغابلآ «همالیرلنالوا نایاش هرکد

 هدنتسم را هودو ا لک «هک ردرلناویح ناد

 ینا ہد رال عفنرم كلابح بولوا رلناویح فاتح
 ؛رویلو قرهلوا سونام هدرلیغاشآ اهدو هدنلاح

 لکا ید یرادوسو تا «یک ینیداناللوق یرلیغاپیو
 . اللوق یجذ دمام یاورح لو یرلضعب و روللوا

 جنا .راثوط ینیرب تافورح یرهریوکو ریل
 لقن تاناویح یک بکر مو زاساو تآ ندایوروا
 كنور EE وا و ادا هرلن و ی هنل وا

 نوحا هظفاحم هدنماقم كيوک_هدنرل:هح ض»

 رویط .ردراو نال مسج عونرب سونم رولیاللوق
 نانل وا ریت (ون اوغ)و یرلقدقارب هدلحاوس تنه رخت
 . رو دنا لیکتسشت هی اد تادراو رب نوعا ور, هرب وک

 هب الی زارب و دنس هبط وح نوزامآ
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  RITو ر پ

 نوتب نالا الب هجتهج وب ورپ ملک هلداعم
 تیزق اوم .ردر نکنز لا ر هک

 فن فلج رهک عساو هرات دعم ربقاب قوچ رب هد رالح
 خد كلابح یک ینیدنلو یرلندعم زوطو زاغ

 «ربقاب «شم هک بویلوا یرب رب چه نامه زسندعم

 نناغنم «لکیت «یالق نوهتنآ مد «نوشروق

 نسل لس دن او :راندعم راسو روک ؛سفارو

 نوتلآ لیخ هدنرءهرآ یراهقبط زاودرآ هدنرلکنا قرش

 یند هرباسو یچلآ هلیعاونا كرام .روینلوپ یدعم
 یونس تولوا شو لو لا .ردهرزوآ ترک

 .راقیح هچلوک ولیک نویلم قح ییا ًایرقن
 س. یرابهذمو ناسلو تیسنح «یسلاصا

 ندنرارب ندقم كا كندعطق وب ورپ هدنف_شک كناقیمآ
 یکلم كتلود رب قورعم هلیسا ( هقنیا) تولوا

 رلل ون اپسا «نکیا راو یسیلاها نویلم ۱۲ «فلغلوا ۵
 یدالیم قباس نرف هلریق هلریق ندنسهبازیر وخ مماظم

 كنورپو ؛شا ردق هنیرلهدار نویلم رب هدنرخاوا

 هغلاغوح ندرلت ره نالو عوقو یر ندننالقتسا

 ردشلوا غلاب هنبرادقم ۲ ۰۵۰۰۰۰ یرهیالْشا .
 اوشک نالوا ندهیلصا لاها ی۳ ۹۰۰۰۰ ندرلن و

 هحمرآ «بولوا بوسنم هسانجا راس هلا هراعاو

 هل رلز وب یررکید .راردهدقماشاب هدنشح و تلاحو

 ندنطالتخا هد هفلت تاج رد و روص رایج زو رالوی اپسا
 جاق ریو ندبحزو لویناپسا لاو ندرازلم دلوتم
 مسق كرلیلاووروآ .ردبکم ندیلاپوروآو یلنیج كيب
 ریلکنا .نسنارف «ناملآ یروصقو نایلاتبا یمطعا

 ند ول اغاسواشا رایت« را

 زکس «هرزوا كما كلالع هدنداعمو یضارا یرکص

 نداعمو یضارا باصا هان وق لتدم هنس نوا

 ۰ اوج واتس

 تراسار لتدش «قرەنلوا بلح ندنف رط یرلتکرش

 ردق ۰۰۰و ناسور ردق ۰ بولوا

 "لاها ناش هدتنشح و E ردراو جد ید وب

 .راردعبا هنرنید یدتک هنسا دانی هلا هیلصا

 «هدزاح یی دل وا ج ورم هل ر هلک لویناپسا قوحر «یحد

 هب هپ عش حافرب هروک هنلم ید و هک ددگفلیوس

 ییروهج ورپ = .یرهبصفقو ربش ییايش

 و ر پ ۱6۰۵
 رب ره ءبوا وا مدقنع هفاعس ٩ هو دتلاوا ۰

 4 رتلایا راک رم نداضو جاقر هر وک هنتماسح قاس

 رب یددع كنب رااضف و قاعسو یرل هحاسم هل راما

 ۰ ردربز هجو

 اضق قاجنس هرتمولیک عبره تلایا

 ۲٤ ° ۷۷۲۳ ۲ و رول
 ۳۹ ۳ ۸۹۰۰ سان وزامآ
 ۳۷ ° V۰ >> هر وسپ

 1 ۷ 9۷.۰ هقرامایاق
 ۱۹ ۲ 1 YY كيابمال

 ٤ ۰ 2۸ ۸ دات ربیل
 1۷ ۷ SEE شاقت ۲
 ۲ ۳ 1۱ ۸ وق و آ وه
 ۳۳ ۱۱۲ ۹ نیذو

4 | ۱ ۷ 

 رو FA AY ٤ هقيل واقن اوه
 1۲ ۲ FV ۷۲ اقا
 1۹ ۹ 1 A-0 وشوقایآ
 ۳۰ ° 1 oY قا روپا
 -V۰ A 1۲ ٦۹ وةزوق
 Vo ۷ ۰. ۳ ون وپ
 ۷" ۷ ۱2۳۸۹۷ اییکر آ
 ۸ ۱ ۱۰2۳۹ اوفکو م
 ۱۸ ۳ 9.۵ ۹:۰ هنقأت

Yor 6 1 ANY ۰ ج 

 وا (ایل) نالوا تیروھج زکيم یرہش كویب دا
Eکرا نالوا هددح رد یجکیاو  

 راو 6 ) ۰ كنوالاق 0۰۰۰۰ كن
 كن و القش ۱۵ ۰

 .ردراو یسیلاها ۱۱ ۰۰۰ كنوشوفایآو ۰

 2 بول

 1 تاشا راهه ۲

 ۳ . یسهب رکسع و هیلام هوق «یسهرادا لوصا

 هدم هتس < قره وا هرادا هلتروهج ورب

 «ینالوعبم سلجم رپ «یروهج سیررب رونلوا باخننا
 هدهربخا هس .ردراو یسالکو ه و ینایعا سا ر

 ۵۱ ۰۰۰ ۰۰۰ فراصمو ٥ ۰ ۰.۰۰ یادراو

 «بولوا زا كب یرلیک ریو .ردشفلوب ترابع ندقنارف
 اسو هتنادو لوو ند اعم هلا و رک هجلساب ییادراو

 .هیلحاد نودو رایلم ۱ یسهیح راخ نود TE رب

 تقو یرکسع .ردرابع ندقنارف نویلم ه ۵ یس

 ند رفت ۰۰۰۰ هدرفس تفوو ۰۱۷۰ هدرضح

 ۱۲۰۰و یسسرادناژ ۰۰۰ بولوا بکر

 یلیش هدهربخا هب راغ یساغود .ردراو ید یسېلوب
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 و در تب

 یروباو ۲ زکلا «قرهلرئای ندنفرط یءاغود

 . ردشاق

 -راد وی رب هدایل س .یترامو عیانصو فراعم

 وو «وقزوق یشوفایآ ءولیورت «بولوا نونفلا

 یثکم عیانص ۲ و ایمداقآ كحوک رر ید هداکراو

 ع ون «بویمهدیا مت اهد فراعم قم ۲ .ردراو
 «رویل وا ناب ل ىکا 27 5 ٩ یرادم .تادک اس

 .نشود د کاش ر یک ۰ ۶ a هب یلاها هک

 «بول وا یرلیا كب یتعارز كنورپ هدننامز ) هقسا

 ینلوصا یضارا یس هلراوص كرار یسهعدق لاها

 تعارز «نکیا هدنلا كناياپسا .یدراربلی یا

 اچ هنسیفرب یرب ندنلالفتسا «قرهنلوا اما نوتس

 ندنتلف كنيلاهاو ندننادقف كرالوب «هدهسيا هدقلشبل

 دادعتسا كنيضارا «بونلشا یرر را كب ییالوط

 ید یبانص . ردهدقمامهنل وا هدافتسا هدنتتسن یسعیبط

 ینیدنلوا انثتسا یرلهشراف رکش «بولوا یرک كب

 قوما جاقرب نانلو هدنراوج ال قلعتم هعیانص «هدلاح "

 ۔هق راف تارکسم و بارش ضعب هل راهاکتسد تاجوسنم

EEاص تالوصم و یرلهش ر اف نایاش هر ذ هقش  

 4 قو یبهیع .زدهدنکح

 ندنسهیعیبط تالوصحم «بولوا كاشب یخ ین راحت

 ءقوحواق فذیق هنیق جم رب کش صو صل |لعو

 نددفلتحم نداعمو قوما «یسفای هقالاو هیوغو

 ندنسهیعانص تالوبم اورواو یناجارخا ترابع

 ۱۵ ۰ یونس عومإلا ثیح نم یالاخدا ترابع

 یمطعا مسق كننراحم .ردهدرهدار قنارف نویلم

 یرهلکسا ریس اب «بولوا هدنلحاوس رببک طیب رحم

 هدن رلعب ات كن وب هل رم نوزامآ .ردودنلوم هللا و الا

 كنورب ندیسالطآ طی رحم «بویلشیا راروباو ید
 ییا یخد هدنلوک هقاقیتب .راراقیح كدهب رف رط څا

 بول واهرمولیک ۱۹6 ۲ یرل و ریمد .رلشیا رواو
 وئالاق یر كرلت وب هک «ردنرابع ندطخ ییا هیجاشاپ
 هب (وروروا) هلیشرط ایل «یرهبالشاپ ندنسهلکسا
 .الشا ندنسهلکسا ودنلوم یرکیدو ؛رولوا لصاو

 هوش رب ید ردق هبوقزو#و دیک هباپک را قرهب

 .راقیح ردق هنمافترا هرنم 4۰۰۰ راطخ و .رالاص
 .دیفارغلت طوطخ .رد راوید رلطخ كج وک جاقرب

 ی
 .ردو دنل وط هرم ولک ۲ ۵ + «
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 یسهیلصا لاها كنورپ س .یسهیش را لاوحا

 ترابع ندماوقا قاطرب رکید هلیموف اوشیک هجیلشاب

 یجتلآ نوا نددالیم نرق یجنکیا نوا «بولوا
 وی رب هدنکلم و ردق هنس زوی رد كد هب ید اليم نرف

 یناونع(هقسا) یرارادبکح هک «یدیشعا لکشت تلود

 دانک ندشن وکو نالوا یرادورعم رنو .رلیدا زباح

 ءبونلو هدنساعدا قلوا ندنلسن ك (قمافاچا) نانلو

 (قایافوشنام) نالوا یی وناق عضاو كن ور, یرالعا دج

 «بوا وا ورپ یساکلا لصا كنتلود رلادشبا .یدیا

 رودآوقا قلهرارت «هد هسی د آی رهش (وقزوق) يرازک

 ردقهنیرلفرط جا كنايلپزار و الئوزنو ءایبمول وق هللا

 یرلیا یییخ یتیدم كرلنوب .یدرلشقا كلم حسون

 قوجرب راسو قرط «یرللوب وص «هینبا «بولوا
 نرق یعتتلآ نوا .رددوجوم موملا یرلنارع را آ
 «بودا فشک یتکلم وب رللویناپسا هدنلئاوا یدالیم
 (ورغالآ ) هلبا (هرازیپ) كد هدخم رات ۱۵۳۳ ند ۰

 ند راهقنبا «هلیا لوخد هیورپ هلیرلیرسرس لوییاپسا
 یاراقسوه)و (اپل اوهات۲) نالوا هدکمروس تموکح

 كردیا ارجا ماظم عاونا هدنقح یاهاو «لتف

 "لاخ دا ےن سہ رص یناک لسم اسایساو طیص يور,

 كویرب متقنم هثلایا جافرب یورپ رل وپ اسا .ردرلشخا
 ميسون ردق ههنالپال «بودا عضو هنن روص تیالو

 لالقتسا هرکص كا كنکلاع اقمآ ور .یدراشعا

 و هقرف رپ ندنرکسع ییش هد ۱۸۲۱ .ردینانارف

 دنس هاج تح ك (راویلو) «هلطیض تكلم
 . رذدشخا نال.عا ینلالقتسا قر هل وا

 یراقو» «بولوا دودعم ندورپ ید (ایویل و)

 تقو وا

 تک و هد هرسص وا «نکیا فو رعم هل _یمسا » ور,

 «هرکص ندقدلوا هب راح هدن را هرآ ترم ر «بوای ربا

 تیامو ؛شمالوا E هیلخاد تارا یحدهدورب

 هد ۱۸۱۶ و « عضو یساسا نوناق رب هد ۸

 . ردشم وا لیدعت روک ذم نو اف

 هدنتهج قرش بونج كغاجسو ۰ E ۱ ۱ یداور و درو اس د مد گشت دل الش
 هل رلع-ا لوکریدو قرز «ناتوکشد «بولوا اضف رب

 د راک م ندهن رق ۹و یواح ی هیحات ۷۳

 الا امور کسا ( ۳۳6۲۵111۵۳۲0 )
 " «بواوا یتلایا 9 كنغلروطاربب| ۱ ۹ در



 یا شا هند
 و ر ب

 كسره ییدعش .هدلاح ینیدلوا هردوقشا یرکر م

 .یدیا ترابع ندنتلایا هردوقسا هلغاطهرقو

 ارزو كياخ وک اله )ج ناریلس) هرا

 دەيت وسلس ها ول ا 2
 هتسیدنک «هنيرزوا یی ولغم دورضک ندلا ثایغ

 یارجا هن دلا عو نیدلانک ر یرالغوا نالواشع | الا

 هب هب وق ندنفرط وکاله .هرزوا كعا تیاصو
 ۱ هناورپ «هاکعا رارف ندلازع هدعبو ؛شلردنوک

 ناشو هدنشو ٤ بودا لتق ییدلانکر هدنح را

 سالجا هنتخم رلیفویلس یاو رک نیدلاثایف لغوا
 .یدا شا

 ندن لر وطار! امور (۲۵۵۷5) |

 0 را ۲۷۹ 0 ۱ سود
 هدایلاغو رهو ؛شفلو|باختن|ندنف رطیسود راه روس

 ؛هدهسا شلوا قفوم هناحالصا یخ هلشیاسا هداعا

 ندنخیدتاما دسا هدهعفار وما یني رک سعه دننامز مص

 . ردشغل وا لتف ندنفرط رلت و هدرا ۷۲

 | هدیوپورپ
 aa وط ( ۳۳۱۵ دوعا ۳۶0) | هم

 بف تالاف د ی 15 و
 هبقرش بونحب «هلناعم ندن رلغاط تو رو هدتشوت-

 هینامور هلا هیسور «قرهقآ یرغوط هبونج هدعبو
 صالغ «هرکص ندک دا لیکشت یدودح طخ هدنسهرآ

 ۸۰۰ ایرقن یمار .رولوا بصنم هیهنوط هدنبرق
 . ردهدنل وط هزم ولیک

 رکاسع نانلوب هدنتل آ یسادناموق كناشاب دمحم یبدطلا

 .ردرومشم هلیلوا بولغم ندنفرط دیناّع

 -ریکد هرم (۲0000۱106)

 .ردیسینات وی مدق مسا كنب

 هدنرانک رېن وب كنوزنپ كوپ

(Protagoras)مدقناد و  

 د «بولوا ندنسابکح

 اد تاو ؟شوط هد ( هردنآ ) لوا هتس ۶۸٩ ند

 سار وغانور

 «قرەلوا ىج رپ «بودبا سپردن هد هنت آ هدعب هدننطو

 تورث یخ هلکعا ذخا ترجا یشراق هنبرلاسرد
 .هنل وا ماجا هلکلزشد ندنفرط رلیلهت ۲ .یدیشعازق

 .ردشوا فتو قرع «نکراچاق شاق رب «قر

Protésilas)هب رام |  

 RS N السور

 نوک رب .یدیا یرادکح یتهج رب كنايلاست «بولوا
 ېپ (هیمادونال) یسهحوز «هدلاح ینیدلوا شفل وا لوا

 و دز ت ۱:۰۷

 ایسآ قرلوا یضربو «شقا تع هیاورت .هلکرت
 .یدشو والتةبقع رد «هد هسا شعاب قایآ هثغا ر وط

 كمدق نانو (۲۳۵۱۵8۵00)

 دالیلالبقو «شغوط هدنسهطخ (یراق) كنيلوطا ۲

 لاح رقف .ردشماشاب هدس ودر هدن رلح را ۹

 روب دتشرعد لاصعسا هلکعا شش یرلی بولوا

 یرلعهر ضعب .یدشاشالک ۲ یرد ک كيو «شلوا

 .یدیشغا تربش بسک هدعدق نامز

)Protée, Proteus)ریطاسا  

 هلا( موتی ) یهلا ریکد هدهییانوب نو
 «ردوک ینیرلیروس كنيردب «بولوا یلغوا ل (سیت)
 «زیوس 0 رابحا هد هسي د ربلیب ییایافخ ایوکو

 - .شعا راچاق ندرلناسنا «نوجا كمهلدبا رابجاو
 رہے هدعآ وب یروک هشاور كنب راخ روم دق ناو

 ۱۳۸۰ الف «بتولوا ید یر نشریات
 هنلحاس صم كنهن وط رفو ؛شمروس مکح هدن رلخش رات

 ۔وقرم «بودبا لوبق یی (هنله) هلا (سیرا) یفیدنآ
 هداعا (  سالم ) یبوز «قیرفتللاب ندنتسود ییهم

 هناسنک ندر وک ذم بذاک هلا ند كنو .یدیآ ش نعا

 . ردظ وحلم یبلوا

(Pérugin)روهشم كا كم ایل اتنا  

 هد۱ 4۸ بول وا ندنرلهاسر

 یداتسا كائافار رومشمو «شعوط هدنرق (هزورب)

 .رددوجوم یرلسر لزوک قوچرب .ردشو
(Procida) ۱ Eلس تكنامیلاتا  

 یلوبا اغلم هدنسیشراق یسیپرع) * .*
 لحاس هلیسهری رج (ایکسیا) «بولوا هطآ رب هدنفللارق
 وا هرتمولک ۰ ا طی . ردعقاو هدنسهرآ
 ۰۰ بول

 تی

 . رد راو یسلاها ۸۰

 روپشم كنهسنارف ( ۳۲۱۵00 )
 هدنشا ۱۸ «بولوا ندنراماسر

 ؛شلوا لئا هنافاکم .كرهدبا تراهم زاربا نکیا
 .ردشقا تافو هد ۱۸۲۳و

 ءونح یابتنم كفا د وان رآ (۳۲6۲۵22) ۱
 .یب ع تهح كن نفروک هد را هدنن ۱

 ۱ نودورب

 هرژر
۰ 

 نالوا یانمهو هدنجوا كلهربزج هب رب نایاپق ینس
 هتالوهیای «بواوا هیصقرب هدنسیلامش لحاس كزاغوب
 .م كنسهطخ قلماچو كغاچس نالوا یمانبه حمم



 و ر ب

 OE .ردزک
 ۱۸ ۲۶ ۰۷ هلا یاش ضرع ۳۸ ۰۷ ۰۵۲ «قر

 تیاغ رربدک آ یعقوم كلوبنانسا «هدیفرش لوط

 یسلاها ۸۰۰۰ .ردعقاو هدعقوم ر نیشنلد و لزوک

 هيرا دچا نوهلو لاشنروپ قوح كب هدنفارطاو
 اشا یلع یاد هپ ندشهج هرق .ردراو یرلقلنوتیز
 هياط ۲ ندنتهح کدو هلقدنخ رب شمل ريدا ندنفرط

 لع هیلاراشم یرب هددیصق .ردظوفح هللا هعلق ٤و

 عماج کیا شا ردپای ندنف رطونبداغا دجا یرکیدو اشا

 رب «بولوا دوجوم هر جاق رو هکت ۲ هلشرش
 صوصح هرلمور هل رلبتکم هی ادتنا جاق رو هبدشر

 یو د راضن ر ءینکع یا نوضا تافاو رو

 راو یسهشرباف غایو نوباص جافربو یبهناغابد یکیا
 كراو قوما هيا عور لوبقم تباع هدهیص .رد

 كلشيا لیخ ینایل .رونلوا لاعا هراسو باروجو یزب
 هل را هلکسا ایلاتاو ناثویو هفروقو هتسیرت «بولوا
 روکو هدنسهیلاش تهج .رونلوا ارحا تراک کا

 رب كوي اهد هلیسا « نرد » ینع (یناو) هدنحا كرف

 كنبرهش (سیلوبوت) کسا هک «ردراو ید یناهل
 ندنف رط سور« روهشم یا هزور . ردشفل وب ينال

 یرادس رصم نالوا یسدلاو نافو سست

 هلتسن هنعسا كن (هکیرب) یسهحوز كسوغال سویلطب
 ندنسا كءدق رپش ینیدلوا شا هیمس (اییر)

 سا دوخایو هزورپ ییدعش ای رہش وب .ردذوخأم
 هدنعژ وم كش رهش (سیل و وقی) روک ذم نلنید هزورب

 نالوا شلدا سیسأت ندنفرط سون واتقوا . ردشفلوب

 نالوا دوح وم هدنل امش تعاسرپ كنهزورب یرلهاروو

 بارخ هدنموعه كرلیلبص هاراراغلب ك (سیلوپ وقی)
 ندنفرط رلیلکیدنو ارش وم هزورب ییدش «هلیسدوا

 هدنلا كننبروهج كيدنو تقو ىليخو «شفلوا سیسأت
 هنیلا كنهسنارف ربارب هلا هعبس ریازج هدعب «بونلوب
 ىلع یلنلد هپ هدنسي د اليم جی رات NEA ء«نکيا شمک

 شا مک و طبض (برح ندرازسنارف ییهبصق شاپ
 .ردشلوا لخاد هس دا دع هباعع كلام یرندتفو واو

 هنارفرت هلییسح یسهبراحو هیرح تیها كنعقوم
 . رد راو یدادعتسا

 ندیا بکر یتیالو هی .یفاجتب ۱ و
 .وا حوک او یرب كغاجس 4 ] ۰

 قاداحو عفاو هدا ونح یادی كغاد وا رآ ء بول

۱5۰۸ 

 .هلوا هدنسب ص بونج هرتمولک ٩۲ كنه

 1 9 3 ر ب

 دنناب لاش ا ندنس ونح فصن كنسهطخ

 هدرات ۳و «هلا ها و دودح ارش «هلیغاعس

 بودنج بو اب هل زاغوب هزوریو هی زفر وڪ

 بول وا دودمو طاح هل ریکد نا و ید ندنتهح

 فلغلوا ترابع ندرلدی قل آ یمظعا ممق كنسیضارا

 .ددیواح ینیرلجاغآ نوهلو لاقنروبو یرلاعرم لزوک
 لر لقلقاطب ضعب «هد هسیا رادلوصح و تبنمكيیغا ری وط
 رکا «ندنفیدل وا دوقفم یلاها بل رلغا مع ییاوه

 . ردهدقفل والامعتسا یک ق الشيق «بولاق لاطب یضارا
 دوس ا هگقرش كات یربن (هدرا)

 اهد رېن کیا رکید هداول نورد .رویریآ یهیانوب
 ( هةجلوا ) عقاو هدنغاجس هینای یر هک «ردراو

 ۔ول) نالوا لصاح ندنسع رب كرلوص نايا ندن رلغاط
 را یا ولو (سور
 قافامطب یمووا نالوا هدنسهرآ هزورپ هلبا هدراو

 ندا نایرح هدنساضق جاغ رام یرکید .رایوق هللاح

 0ا توش هتولوا یر (یرارف)

 ییرج (وو وو) ناک ندلاهشو نایرح یضوط هبرع
 و .روسا وا بصنم هنب ریکد ناب و فا دنا جد

 (نورخآ )نالل وادع (مهج)هددیا وب هع دق ریطاسا رهن

 وا هدیرهدار ٩6۰۰۰ یسلاها .ردینیع كنرهن

 ییرح و نايتس رخ یروصق و ۳ یمطعا مس «بول

 هلیس هلح كنس هیمالسا لاها .ردندوم هدیرادقم

 هزورپ سفن زکلایو دژاهرآ یغوج كنب ران ایتسرخ
 یرلن این سرخ 2 رام بورق هب هیب ات وب د و دح لیس هبصق

 « حس و عءاج 4۸ « هب رو ۱۷۹ هدا ول نورد .ردمور

 سانمو اسلک ۲۲۰ «بتکم ۲۰ «هسردم ۲

 .وصحم .ردد وح وم هراس نم رکد ۵ ۰ ناکد 9

 «نویت «لاشرو لتیلک هللا هه ونت تابوبح یال

 لیح «بولوا ترابع ندر هوم زر شو نوتز « رات

 ید یا ويح . روال وا جارخا ید یاب نوشز

 ۔التوا هدن رلغاط كف اس هبا نزا «بولوا قوح

 هنن رلاعم لنغاصس هزورب نیشبق رلن و وق لتیلک ناب

 هر هيا ۶ و انتصق ۰ رز هحورب قاع .راغا

 : ر روسقزم

 ارق رادقم هیحأت اضق

 ۳۸ 1 هزورپ

 ۸ كن رج سوروا

 ۷۳ هغراپ ملغ رام

 ىت وت



۳ 

0 0 

 و ر ب

 .وا هدنونج یابتتم كغاجخس یساضق هزورب س

 چ۶ رام الاعغو سورول ندنت-هج یلامش ترش بول
 عساو یلیح یسضارا كاتو .رددودخ هل را ضو

 نددرق ۳۸ کلا «بولوا یبهنکبس هد ها

 دار هل زک رم . ردنکم

 E 6 لاین بس رح یرنک | 2 رلیک هدرلیوک بولوا

 كن راجاغآ نوتزو كراع رم یک دقاع» .رد رایع ند

 . رد هداص # یعوح

 (Pérouse, Pérugia) ایجورپ دوخای هزورب

 یزکس كتلاا نالوا یانه هدایلاتا

 EE هرم هول یک ۱۳۹ كامور بول وا رهش رب

 هد رزوا كە 1 قره وا هدش رق یر ( رمی) 2

 عیانص «ییوتفلاراد «یسلاها ا .ردعقاو

 ۔ دناهتک «یسهزوم «یینکم قیسوم «یسایمداقآ هسدقن

 ۳۲ «یرفظ قاطر «یرلاسیلک عنصم ددعتم «یس

 عیاقو قوت زا بول وا ره ۳ یکسا . رد راو یر

 مان و هزورپ Fay .ردشغلوب یایرح لحم كەيى را

 ٩1۳۳ ینهیعطس ةحاسم كنتلایا (ایربءوا) هلرکید
 . رد را و یبیل اها ۵ ۵6 ۰ + « بول وا هرم ولیک عبرم

 ك رلن ایتس رخ (Sئ (Prosper ب
 رس رب

REبولوا » Cyحرا  

BED ECشغوط ةدنس 4ط هناتیک تكيهسنارف »› 

 رو راهم وظنم ضعإ رد دن | تاف و E و

  ردشء زاد حج را

 ۳۲۵5۵۲ ۵۱-) هب وفس رب د وخات

 ریطاعا ( 16, EE ۱ هلی

 د(سرس) هلایزنشم و یسهحوز د(نوت ولب) هدهینان و

 بوک .یدرونلوا عز یسههلا نهج «بولوا یزربق

 نوت ولپ یهلا نهج «نکرالپو- ط كچج .دایلهس
 بونارآ ندنفرط یسهدلاوو

 هنزو رب یآ یلآ هدهنس کلوب یرنشم هدتاور ر

 بولوا هبانک ناناتاب .یدیشعا هدعاسم هاچ

 هدنروصنداق لزوکرب رانوط کچ شاخذخ رب هدنلا

 ارجا ییدابع هدایلح-

 شلربح اق ندنف رط

 لسا و «رونل وا رب وصد

 .یدر ول وا

 .وم كنايرتسوآ (۳۳۵۵۵۲۱۱2)
 دس

 + TC كحول واو هدنسەطح ه وار در

 یسیلاها ۱۵ ۷۰۰ «بولوا هبصقر هدنسیب ع بونج
 . رد راو راح هح ود هلا تاوبحو

۱10۰۹ EE 

)P8(سا كنیل وطات ۲ هلعسا و  
Aچ  

 راو هبصو ییا هدنس هطح (اینتی) ۰

 «بولوا ترابع ند ریش هس ورا یر 0

 .یدا هدنلخاد یرفروک دیم زاو دلحاس

)P125( 9تنيل وطا | هلسا و  

 اد اینچ (یت )0
 ۰ ب رادمکح

 داليملا لبق «بولوا بقلم هلیبقل « لا وط »

 تموکح هنس 4 ۵ دهم را ۱٩۲ ندنخم را ۷
 یسیج رب

 هسناربب و هللا (الت ۲) یرادممح هغربو < شه روس

 نالواشعا الیتسا ینتکلع «بودبا هراحم هلیتب روهج

 یهو رک رب ندنسیلاها هسنارف کما ینعی یرلآولوغ
 .یدیشعا حارخا

 ءبولوا یراوو لغوا كنيجرب ےک
 دهن را ۱4۸ ند ۱٩۲ .ردبقلم هلیبقل « یو

 ارش لا رویت يورو تس 6

 ه(نموا) یرادهح هغر هلیت واعم كن وو ؛شعا لوبق

 هرایلامور نالوا یرلنشد 1 نکیآ شااچ هبلغ
 ینیدنک لابآ «هددسیا شلوا یضار هکعا

 «بودیک هامور هلیبلط یانتا هد! ۷ هم ےس

 ماست

 ؛شقا لير ییردق «هلففل و هدنکر ح دعقچل آ

 نالعا هنب رادیکح هغر اک هدندوع هتتکلعو

 یدد-سیا شلیا طبض رلتکلم ضع «بودا برح

 شغل وا رابحا ههداعا یرلن و ندنفرط رلیلامور

 یعنکیا یلغوا
۰ 

 ردشغا تافو اح و رج هد ایصع

 .یدآ

 و تالب روا ندنفرگ نوع ا

 .ردیرپ كرادمح ییا وب ییا كني رهث هسورب

(Prusse) ۱یتغل رو طا ربا ابذآ  

 یو لاب دراتموح ندا لیکشت

 ید كناينالآ نوتب یلارق هیسورپ «بولوا یمهع كاو

 هنبرزوا یرلتموکح اینالآ راس «هلغاوا یروطاربما
 ودر او تبع عون ۳

 . ۷ ۱۸۱۱ س .یسهحاسمو دودح «یقوم

 را
 

 یریآ نوتیسب ندنربرب یغللارق هیسورپ لوا ندنخر
 نال وا ه دننهح قمش بو وا ترابع ندهح را کیا

 ی“ هيس ور نر »۵ ی هدنتهح بری ها هيس ور لصا ۱

۱ 
۱ 

  e Eقسم "مه ریغص تام وکح ماطر ۳

 3 | طط ینغوح كرلتموکحون هيسو رپ هدعد «هد دا



LEE 

 راتم وکح هقشب هدنلخاد ضارپوط هیسور ید نوک وب

 «بونل و یعارب وط هیس و رب هدنګ ا کلام رلتم وکح رکیدو

 «رزکب هه رب كنراکنر یرلتهح ضعب كنمهطیرخ
 .ردیا عج ینسهلج كرلز وب یفلروطاربعا اینالآ زکلاوو
 هد" ۵۳۳ ۲۵۲ ربا ۷ ۳۹ یتللارق هیسورپ
 ۲۷۲ ۷۸ EE VE و لا و

 هدنلخاد طوطخ وب «بولوا دن هدنسهرآ رش لوط

 هنغللارق هیسورب هدبولوا هدنبوذح یاهننم كنابالآ

 . ردلخاد ید یسهطخ (نرو ریهوه) نانلوپ ىم م

 هبش ایو ریازح قاطرب هدنلخاد هراس كلام یک كنون

 نزلا هرابتعا رظن راهج راب ندازا ربا یتلکش ریازج

 هحشاو هلیکلاع هیسور اةرش هیسورپ نالوا هراپکی
 ینعب ییونج یابنالآ هدعب و هلبا ایرنسوآ ابونج «هللاتسهل
 نرولو تانيالا «داتس رادهسه روا ‹«هسقاص

 هقیب ینلهقود كوي غروبنسکول ًابرغ ؛هایراهطخ

 قیطلاو هقراعناد یریکد لاش ید ًالاش ؛هلکنلفو
 TENSE ۷ یسهیعطسهح اسم .رددودحم و طاح هاب ریکد

 . رد هزم وليك عبرم

 .ورپ س .یرالوکو رابناو لابج «یبیعیبط لکش
 نالوا دنع هجنیو یلاش یابوروآ یمظعا مسق كنهیس

 هرآ كنهووا مساو و ؛بولوا هدنلخاد هووآ مسج

 ییرب عاطو رالوک لزوک طاع دل رلنامروا نانلو هدرا

 "هرظنم راهی لزوک روثسم هلرنام روا هنب رات وط
 یضا را یرعوط هبونح .رو رو تغاطلرپ هنسهیموع

 دودح كنسفرش مس «بودیا ع اش را بک هتک کو

 كنبرلغاط (هک رییکنزیر)و (هئدوس) هج وب سهي ونج
 هلا (هبلا) هدنمق یطسو «یک ینیدنازوا یرلکتا
 نالوا یعافترا هزم ۱۱۸۱ هدنسهرا یرلقامریا (مسسو)
 بغ نانبد یمهیسورپ نر .رویلو یغاط (جراه)
 یعافت راك رلغاطوب «بولوا قلغاط هسا یم ین ونج

 رب و یلایقو درفنم یرلقاطرپ «هدهسیا هدهجرد یعکیا
 قرالوا روتسم هاب رلجاغآ ماچو هلرلنامروا یرلغاط

 .رآو «ردنب نم هلراق نیشیقو هلراریاچ اسآ درمز نیزاب
 ینتربح رظن كنارعش یفامربا نیر ندیا نایرج هدنرا
 درلغاط و .ردا لیکشت ربیداو ابراد غاط رپ بلاج

 «سونوا .رار «دلاورنسو «هکنب روب : یر)هچلسا
 . رد رلغاط دلف ربلاو لشا «قورسنوه

 «بولوا هلامش ندیونج یسیعیبط ناليم كهیسورپ
 قو یرا روم ب راقآ هدنماسقتسا و یروص نوتب

۱5۱۰ 

 یوا كرلثوب هک«ردراو یغامربا لوی یتا ۲ «بولوا
 یامرپا (نی) .رولیک ود هنن ریکدلاش یحواو قیطلاب

 نایرح هدنفمش یاینم كن هیسو رپ بوک ندهیسور
 و ایت ندن رلغاسط تاراق یعامربا (هل وتسی و) . ردنا

 دهیسورب هرعص ندکدشا قش یناتسهاو ایهلاغ

 هن ریکد قیطلات ولك ود هنن زفر وک غیسناد ورک

 ور, لصا (ردوا) نالوا یسیجنچ وا ك رلقام ربا نایکود
 ۔راغاط ناربآ ینیدودح ایزتسوآ «بول وا یغامربا هیس

 «لکشتلاب هد (یزلیس) هللا عج یرلوص ندا ناعب ند
 هنب زفر وک (فاه) «كرهديا نایرح یرغوط هب ی رغ لامش
 با 0 نلیکود کد لامش .رولکود
 هب هیس ور «هللاعب ندنرلغاط ییونح ۱ (و)

 كنبات.] وه ‹«قرەقآ یعوط هب ین ع لامش «بورک

 دود هزفروک نيرد کیا بيرق هنیربرب هدنتهج بر
 هرګ وسا «ب واک نده رګ وساهسیایغعام را نر . رار ولیک

 تانیئالاب و ساسلآ هلا نداب هدعبو ییونج یاینامآ هلبا
 ندکدع ند هنآ كندسه و «ندکدتا قرف یتسهرآ

 .رولوا لخاد هکنلف با قش یتسهیسورپ نیر ؛ه رکص

 ندنراهپ كن هیسورپ هقشب ندقامربا كوي لآ وب
 رد راو یرارهن كچ وک قوج رب ردیا ناعبن ندن رال وکو
 ید یقاطرب و هراقامربا روکذم هنب یقاطرپ كران و هک

 یعنکیا وب .رول وا بصنم هریکد هبیرغوط ندب رغ وط
 قبل قره ۶ ندقرش قاشا درابنا عون
 «ووبول 1 «هک را ساپ «غنیشیرف «لکرب : هدب رکد

 هوار عید ر هندی هافر «هتناسرپ سو «هیاوتسا

 وات ا ا هک لامشو
 و یا هواهلآ «یاسلیک

 ك 0  اروشب الو كتهیسورپ

 لوک كوي رب چه هدنرلحما «هدهسیا هدایز ندرادقم

DIE 
 ؟هنیتوشاو

 هل ام یرک د قیطلاب كندیسورب یغوح كرلنوب .ردقوب
 هيس ور سفن .روینل و هدنسهطخ ناتسلوهو هدنس

 یسهحاسم هزنمولرک عب رم ۱۲۲ یکویب كا ك رلیک هد

 یکهدفروسبنلک« «بولوا یلوک (غنید ریپسا) نالوا

 یس هح اسم هزنم ولیک عب رم ۱۳۹ ید كنلوک (عخروم)

 ینلکش كناشرفآ یبرض كا كرلیکهدن اتسلوه .ردراو

 ءال) ناک هدنرلغ ط لا . ردیلوک (رتولپ) ندا زارپا

 ۔ولیک عبرم ۲۳۸ ید یسهرعطس ةحاسم ثنلوک (رح

 .ردطاحم هلرلناکرب شعوس «بولوا هزنم

 .روطاربعا اپام لآ س .یرلناهلو رپازجو لحاوس



 و ر ب

 «بولوالح اس كالهزتمولیک ۱۰۰ هدنریکد لامش كنغل

 .ولیک ۸۰و غ روبندلوا یلهّرممولیک ۱۲۰ كنو

 قیطلاب «یک یفیدلوا دیاع هنغللارق هیسورپ یلهرفم
 ۱۹۰ كنلحاس نالآ كلهرهمولیک ۱۳۲۰ یهدنریکد

 هنب رتموکحغ روبنلکمو كيول «غ روب دلوا یکل هزيم ولیک
 لهجو وب .رددناع هیدیسورپ یلهرتموایک ۱۱۳۰و

 .هزنموایک ۱۱۱۰ عج هدریکد ییا روکذم كن هیسورپ

 .اس یربکد قیطلاب هلریکد لاش .ردراو لحاس كل
 هد وا رک قرف كوی رب هدنش هرا یزلح

 روا ه-اس یراهفلاط یسالطآ طیحم رح هدنزیکد لاعش
 «یسارق كل ریکد هک دنک «ك روک و د یرلقا رب وط «هدقد

 یراک دکود را رم سکعلاو هسیا هدنریکد قیطااو

 رب صوصاللعو یسوت هد تک كنهرق ندرلم وڈ

 طبر ینجوا ییا كزفروک هدنرلقیحا كرازفروک متاط
 قیطلا ند رال بد ماطر راطو نوزوا كحەدا

 e RE یسقرش مق كنلحا وس هیس و رب یک ہد رب د

 هني ر رب هدنفرش یاښېنتم زکلای «بولوا قول او رود

 و یسیج ر هک «ردراو یزفروک كو یکیا لصتم

 (فاه هشیروق) «بوناپق هللید رب هرزوا ح ورش
 یسککیاو «شمکی هنلاح لوک یلزوط رب مسج لسا
 یسق رش مق د كنو بول وا یرفروک غیسناد

 زفر وک یاپق رب نو زواو راط هلیمسا (فاه هشرف)

 هلح راخند زاغ و (والی) کلا دک ءردعمرگ هتب ون

 رکیزتوب) هدن ع یابمتنم كرف روکوب .ردیا طالتخا
 ذم لا :زدراوز شد اید زر

 هل وا هن هدننصنم (رد وا) هسیا یس مسق دار

 هر ر> هبش راطو نوزوا قوحرب هلزفروک كوي رب یلابق

 هقرااد «بولوا معاج یرلیوقو زفروک و نو, و
 هدنسخشراقو نولوا دتم هدلاح و ردق هند ودح

 هریک هریزج (نکور) «هرز وا قلوا داع هە واو

 (نرامرف)و هریغص ربازح ماطر هدنفا رطا كي و هلیس

 لیخ یند یزریکد لاعش .رویللوب یرلهظآ (سل) هللا
 ۱ جاقرب هال ات هدنالت وب «ب ول وا لیتنقیح لیتر

 (رسا و) و (هبلا) یک ییدنل و دفروک كح وک

 .ر ودیا زاربا ییلکش زفر وک نوزوا ررب ید یرلبصتم

 (درال ود) هدند ودح كناف و (هداب) هدننع ك رلن و و 3

 دیس دن هطح (د بس رف) نالوا هدب رلندب یرازفروک

 ید هدا راق كاحاوس و .رارورو ینلکش ه رب زح

 و ر پ 101١۱

 ءرهوف «تلیس ءومور هدنسیشراق كدنالتوپ بول
 نالوا كرت ندنفرط هملکنا هعفد و هلا مروولپوهو

 هدنسید راق لیحاس ( هس رف )و یراەطآ دالوغله

 تسی و «ینردرو موزتلاب «غوئکنال «غورکیپسا
 لاش .روینلو رادطا هرص رب هل رلعا موفروو

 لحاس ی رکود كا تن لهلکساو نايل کہ درم 5

 راک یرلفامرا (مسداو) هللا (هبلا) بویلوا هدرح

 ۔وبماه) نانل وا هرادا "القتسم هدیسکیاو نانلوب هدنژ

 قدر وا عبا هننرپش مرب 42 . رد را رپش (مرب) و (غ ر

 (درالود) هللا (نفاهسهر) ناک هدننصنم 2(رساو)

EEهدنلحاس (ناتسل وه غیوسلشا)و (ندما)  

 .ردکدشب اليخ یخد یراهلکسا غنیئوت و م وسوه نالوا

 ساهلیو) نالواهدنرفروک (هداد)و هدنلحاس غ ر وبدل وا

 .ردصوصحم هنساغود كنەيسورب هسیا ینایا (نفاه

 ید یرلهجلساب 4 رلنایلو هلکسا یهدنریکد قییطلاب

 «نمماق «ع رمل و «غیسناذ «لع :قرهالشا ندقرش

 دز وفنک ۱ لک هداتسا ءدنوسلارپسا «نشتسا

 رهش نلسرداهو دازنیآ غروب رد وس ع روپسنلف

 بصنم رم یعوح د كرلنو « بول وا یراهبصقو
 . ردعقا و هدنرلارم و

 یسوایاصص اهد كنديیسور س .یباوهو ےلقا

 یسلواقوئوص اهدو مفتم یس وج ےس ندا اضتقا
 -راو ضع «نذغيدلوا ق1 یسیلاش مسق نلک مزال

 نکلاب .ردیبک رب ناه یساوه ربار هلیفالتخا كنفافت

 ۔روک هقیسکم یسیش مسق «بولوا قرف هغ ندقرش
 دراکزور یغ بونحو كندنفا قاعص نک ندنزف

 ییقیش مسق و ؛قاهص بس «ندنش دل وا هد آ ىرى

 قیحاهنب راک زور قرش لامش كنایربیسو هیسور «هسیا

 هدن كنیر هلهحو و . ردقوب وص اهد «ندنشیدلوا

 ۱۰ هلا ٩ یترارطا سایقم یطسو هدب رالع نالوا

 (ردوا) هلا نر «هدلاح ینیدل وا هدنسهرآ یرلهحرد

 ۷ هدنفرش كردوا ٩ هلا ۸ هدرللع نالوا هد

 یراهج رد ۷ هلا ٩ هدنقرش یاہننم كن هتسورپو ۸ هلا

 «بولوا نوز وا راشد ه دن3 رش مدق و ۱

 وا روس هل راق قله روا و رات وط زار هد وو ول

 كوي كب قرف کهدنسهرآ شیق هلا زای هدن رال بح

 یک هدنسءهرآ مسوم کیا و هسنا هد رلاحم عفن رم «ب ويل وا

 قغلوب راقلفاطب ضعب هدايزلیس .ردکورب اهد قرف | .وب ریازج متاط رب نالوا شفلوب لصتم هلحاس ھلیتقو



 و ر پآ

 مالغاص ك اوه «رارب هلیع اش را تی لع ( هل سح

me a DE, 
 رد ردات یبهب راس للعو مالفاص .

 ووا .یورت عیانمو تاداویح و تالوصحم

 هدنلاح هعاو غابو عورزم یسللا هدزوب كنسيضارا

 -وقط هدزوب «نامروا یجوا یمرکی هدزوب «بولوا
 هیلاخ یضاراو اعرم ید یرب نوا هدزوبو ریاچ یز
 هدهج رد ىج رب «هدهسیا یرلیا كب یتعارز , ردهدنلاح

 هدهجرد یجچ وا «فالو هدهحرد یجنکیا «رادواچ

 ترام ند هب رآ ید هده > رد یحدرد و یادش

 .ردلکد ناک هبیلاها تاجایتحا ییادغب .ندنفیدلوا

 هدن رلف رطضعب كنایزلیسو هدنسیداو نیر زکلاو موزوا
 هدن رلتهج بونج جد هرم راجا .رولوا لصاح
 «یک ینیدنلوا ع رز هلک ستاگتب .ردهرزوا ترک"

 ریونک «نتک ؛نوئوت رادقم لیخ هدنرفرط ضب

 -هتسا رک سج و لزوک هدنرلنامروا . ریلی ر دشبتب هراسو

 هجا رک هتسارک «بونل وب رلجاغآ قلنودواو كل
 . ردهیسورپ تلود نیکن زا هرکص ندایزنس وآو هیسور

 هداروا .بولوا زسنامروا یرلتهح یلامش برغ زکلای
 قیر E هود

 هن ویلم ۲۲ هدهیسورپ «بولوا قوح یخ دیناناویح

 بورق هن ولم ۱۵ «ریغیص بيرق هنوږلم ٩ «تا بیرق
 بيرق هنویلم 1و یک هدایز ندنویلم ۱ «نویوق
 دشت هدنشهح ی مش كنهيس ور ,رددوح وم زوم وط

 نرتسلوه غیوسلشا یدهسیا زسنوق زار, رلثآ نلیرب

 ندنفرط تلود .ردیلتو كب رلکهدنالابا نیر هلا

 رلتآ لتیلک نوح ا رکسع هدرااراح ددعتم ناثل وا هرادا

 قوح ید هنحالصا كس رف ساح «بولب رب دشیت

 كن ردق ثلث رب ندرلن و و دوحوم .روینلوا تمدخ

 هنب رلیغاس ینو رب دیهاو ایلارتسوآ «هد هسیا ها یسیفاږب

 یددع ك رلذ و وق «ندنغیدملوا هدن ر وص >هدیا تباقر

 رازاق هلرلی روس كوپ هدايا موب .ردهدید هک دنیک

 هدنالابا نیر هلرلتهج قزش كيهیسورپ .رونلو ید

 لیخ «بولوا ءرزوا ترثک یخد رلیرآ هدهرووناهو
 ضعب كنايزایسو اینارموپ هلبا غرویدنارب .راقیج لا
 هدرادقمزآ بولیریدشبش یخدیکح و كا هدن راف رط

 كيبا نورلم ۸ اب رقت یونس ندان ااو وآ .راقیح

 . ربثلآ قنارف

 ۱1 ۰ . ہ2 ۰  ۰

 اح ندد اعم یمطعا مەی كەپس ور ردو هی رھ

۱5۹۲ 

 هاو سس

 ٍ و ر پ

 هدن رلتهج ییونج قرش هللا یبونج برعو بونج «هد
 ندم,زیلکزنا هه و ییهیسور رلندعم لتیلک نانلو

 .روپ وق زا ات یتکلم نیکنز كا كنا و روآ ص

 درد را ول ندم روك یسیلتیلک كلا

 ۱ لک «شموک اک ید هددح رد یهح واو ریه د

 داتسا یس هتش \ AAT ۱۳ او نوهتنآ «سناغنم

 .یرلقاجوا ندعوم نانو هد هی سور «هروک هند سد

 د)ع ۸ ۸۰ هد:ع وج «بول وا دلع ۱۸۱1۸

 قلوا هدننعف قنارف ۵۲ 044 ° ءو .رلشا

 جارخا هولوک قل هالییوط ٨٩ ۲۲۲ ۲۹۰ «هرزوا

 دو لیفت قنارف ۱ ۰ «بوا وا روک

 نواو هدن رادقم هنالب وط ز واعم ی ویله ر یزوط ای

 هدلحا وس . رد, دنتهف قنارف ه> هدایز ندنویلم ق 7

 هدناحاوس قیطلاب . راقیح ید یز وط را د لتیلک

 هدننالابانیرو ایزلیس .راقیح ابرهک و موق یراص یترلک

 وات دارا (رکور) و یشاط ج رکو یجلآ دلیعا وبا )رج رج

 هرب دعم هايم قو ك ااا نیر .رویئلو ومشاس

 .ردراو یرلماج رومش «بوتل وب
 - رپ 2 .یرلبه ذم و تاو تی سدح «یبیلاها

 تا س
 . رویسود یشک ۱ هنا هند وایک میرم ره «ب وا وا

 برع بوسنج
 هزم ولیک 24 ره ه دنصعب كالا سرد ی ه دنتهح

 YE ید هدب رلذ رط ضع كنابزلیس و 00 دنشاب

 «بویلوا هد روص 04 لاها ترک

 واک «هدلاح یرلقدل وا قیص ردق كحهش ود یثک

 تكدیسو رو هدهطج نانند هیسورپ ا هلا هرو

 لب یشک ۳۵ هنشاب هرم وایک میرم رهب هدنفمش یاهمنم

 یدالیم سضاح نرق : ردک م ردق كج هیمهشود

 هدکعا ثکت یسیلاها كن هسورپ یر ندن رلادتا

 هدیرادقه نورلم ق ییا یکتا هددنس نوا روم بوا وا

 ی 14 هدزو كنسيلاها هیسورپ .ردهدکلروک دیازن

 یدو یروصق «بولوا كيلوتف ی ۲ 4و ناتسورپ

 رداع ند راز سند هلرلمدآ بوس كره اس نایداو

 وب هدنرلت-هح یل رنج قرش هلبا یرع بونج راکیلوتق
 لمل ى ۱۱ نالآ ی ۸۸ هدزو كنيلاها . رویت

 ناب هوا دع زسنارثو واروم ؛لهح یروصقو

 00 ردتراتبع ندهراسو (داو) هلز ( نولاو)



a. 

 و ر پ

 هل رلیلهج «هدایزلیس هل رلهطخ هیسورپ نرغو قرش

 -ودح هقیسلب رلن ولاوو هدندودح ایّمسوآ ید رواروم
 نال هقشب نددحالآو شعشالن انآ

 لاخدا هندادع نالآ ید رلیدو, هلرلیلهل نالوا ناخب

 بو ذ» هنتیسنج نالآ رلیلهیسورپ لصا .ردرلشفلوا
 « هدراهسیا ندندالوا ب والسا رب سا بت ویوا
 طالتخا هل رلنالآ لصاو :شعالنالآ هلامز رورم

 درط ندنرافرط رباس كناپ وروآ هنب رلجتا «یکیرلکدتیا
 ید راناتسنو , قوح رب ندا الا هیاروا قرهنلوا

 نانلوا رک ذ هدنوک ینوک وب هدلاح ره ,ردشعی راق

 رب رکید نایمهلوا خلاب هنویلم رب هلا یلسهل نویلم ۱
 «بولوا نالآ یلاها نوتب هقشب ندرلموق قرفتم متاط
 ندرلنالآ راس ك رلیلهیس ورب .ردهجمالآ یوع ناسل

 ۔اضو کاح «بولوا یرلصتاصح و لاصخ ضعب یلقرف

 . راردقاف ریل وروآ نوتب هدکل رکسع و «ردرامدآ طب

 .وویتلو هدد

 یللارق هیس ور س .یراهبصقو ربش «ینایسقت

 یکسا مویلا رلنوب ,بودیا بکرت ندراهطخ قوج رب
 . رد هدکغا لیکشت تلا ورب یرهنل وا دای راجا

 هدایز او جوا کیا یرب ره بولوا ۱۲ تالاا و

 ینیدلوا مسقنم هیاضق جاق رب قاس رهو هفاجس
 . دا روئلوا هرادا هدنلوصا هالب اصف : هدلاح

 هحاسم قرلوا یطسو دح كرااضق

 0٩ ۰۰ ۰ یریلاهاو هزتمولیکم برم ۷۵۰ یراهیسطس
 ندقاجنس رب یتلایا نیاتسلوه غیوسلشا I ردیشک

 :e قاجتسرب هحربآ یرېش نیلرب نالوا ته: . رد رابع

E ند 

 نرو زهوه نالواقازواو یربآ نوتبسب ندهیسورپو

 لکت قانس توک رب لقتسم ید یبهوبفص ةطخ
 یرلیلاها رادقم هل راهیعطس ةحاسم كرلتلوا .رویدیا

 : ردریز هجو رب یهسقت هرلقاخسو

 قاس تلایآ لاها هرتم ولیکم ب يح

 نشییموغ | < ورب کروم خم و درس ۱ 4 ۵ ۲۳

 ممسداد 2
r ۱ ۰۸ ۲۲۹ ۹یا ۶ تن  

 رد روس ر

 ۹ ۶ ۳٩۹ N غرودار ۲۳۳ ۲
 رد وا روسنروققنارف تم ۰

 1 راک ۱

 نما ابناصوپ ۵
 دن وسلا رت سا

 ti ۱ نزوب ۱۷۱۵۱۱۸ ۸ نزوب

۱9۳ 

۱ 

 و ر ب

 السرب
 چیکیل ایزایس : ۱۱۲ ۲۹ ۳

 نلپ وا
 غروبدغام

A۷ ۰عر وبس هسقاص  
 تروقرا

 نیاتسلوه غیوسلشا ۰ ۰ ۱
 هروونام۱

 میم دلیه
 نوح و هرووناه ۲۱۷۲۷۰۲ ۳۸ ۱

 قوریانسوا
 خدوار

 رتسن وم
IU ۲۹۶ ۵۸ ۶ 4ندنیم  _ 

 عرسن را

 E وسان عم سه ۹۲ 0۲ ٩

 وق
 فر ودلسود

 هبنولوف یلابا نیر ۳۹: ۰۳۷ ۰0

 ه ورت

 لپاشال سکا /

 یرهش نبلرب ۷ ۷ "۳

 ن رلو رنهوه ۷۲۰ ا ۴

Aینللارق هیسورپ اعج ۲۸ ۳۱۸ ۷۰  

 وا هرزوک هنفیتستانسا یمهت ۱۸۸۰ باسح و

 شلو عوذو دازب هما یر ندتفو وا بول

 " ردهدند دع CGE یع ول رلاصو . ردزس همش > هل وآ

 ی را هبصق لزوک هل را رهش ر وشهو كوي كیهیسورپ

 - ره نانل وب یسلاها هدایز ندکی یللا «بوا وا قوح

 : ردریز هحورب یر

 qo Yro لیاش ال سک ۷ ۱۱۲۱۰ ۷ نیلرب

 NETE دلفرق | ۰ والسرپ

 ۸۱ ۰ هلاه ۲۰۵ ۵ نمراب دلف ربلا

 ۸۹۰ نزوپ | ۰ هی ول وق

 ۶: ۸۰ :لساق ۱۵۵۹ ۰ غروبدغام

 oA ۰ تروفرا ۱۵۶ 6۱6 نمروسنروفقنا رف

 ۰:۵۷ .۰ چیلر وک 101 °10 غربسغیوک

 هو too ندایسیو ۱ تب Vr هرووناه

 o ۰۸٥ ردوا روسنروفقنا رف ۱۱۰ ۰۹۰ فرودلسود

 2۱۷ لیک ۸۰ میسناد

 9۰.۷۰ یا رک ی ہنوتلآ
 ۹ oso نیتتسا

 د كفراعم - ۰ یراحو عیانصو ینراعم

 ییانل وب هدیرلیا لا كن رلتلود ا وروآ هیسورب ده و

 بو وقوا كتنسلاها قرهلوا تاناو روک ذ «بولوا

 هدن راتهح قرش : رده دنتتسن کا هد زوب یرلنیلش قم زاد

 هی ع تالاا هدهسرویقیح ردق هشب هدزو ددعوب

 ینوتفلا راد ٩ .روبدا لرعت ردق هییا هدکیب هدنس



 و ر ب

 ۱۰۰۰و ماود درک اش ۱۲ ۰۰۰ هدنعوج بول وا

 .رودا

 «نوب واد «بول وا یکهدسنیل رب لکم

 عروب رام نکنی وک «غ رہسغی وک «هلاه «دلاو سفیایع

 هفت تیاتشا ۱۱۸۷۲ ردو زا ریش لیکو

 هب - ادعا بتاکم نالوا رییعت ( نویسانهج ) هدهیس و رپ

 هلافطا یر ۰۳۶ ۰۱۹ هیادتا بتاکم ۸

 سارد نو

 «هرو

 سرادم ص وهم

 .ردهدنددع ۱۱۱ ید

 ص وصحم هب هفتم عیانص )و

 .هش اف «بول وا یرلیا ك ید عیاذص هدهیسورپ

 رادقم كنیلاها نیمدقسم راسو ءلع ناشیلاچ هدرا

 یرارادقمو «ردهدب لهدا ر ۲ ٩ دوی "هبسن دنسم وغ

 ۷۸ ۳۰و تا۱ ۲۱ رد هم رآ هد

 نو تن وهوت ,٩۱۱۹۱ سد ام را رم

 .ردهدخ وق رک ۱ ۳۰۶ ۸۸ وج بول وا

 فس رونلوا هوالع ید یرهنیک ام كن رار واو راح

Aرولوا غلاب هنوق رام  . 

 هلذلوا تعصر هح رآ اذ یسهماذاو جارجا كنداعم

 نير صوصطالعو هدننرق كن رلقاجوا نداعم «ریارپ

 ۔هنیک ام هد(نمرایدلفربلا)و هدنیلرب هلى رلشلایا هلافتس وو

 عاونا ندندام راسو كيلو ريد هلیعاونا كرا
 رهش راف قوح كب صوصخ هللاعا تاوداو تالآ
 ندیا مادٌکسا هلع ۲۰۰۰۰ هد (نسا) .ردراو

 زز .ردندهل-ج و یسهش راف بوط رویش كب ورف
 راسو
 وب هدنرلتلابا ازل سو هسقاص «هرووناه «هيلافتسو

 : نیر هجلشاب یرهشراف تاجوسن» قوما

 هد (دلفرربلا نم راب ا( هما داف رق و اا نر بو

EF wmنکش رویش وب ید یر هق راف هوا كرا  

 ید یره ةر اف تارک سم عاونا هللا نون ولو هرمب

 تأ ا الم ENE هراس اب کش «بولو ۱ قوح

 هدر رهش كوي تا هدنیا رب نووو هدخر وا

 دججلساب یراهقیراف هی وییگ یازجا . روللوا راضعسا
 یرلدش راف دغاک هدنرلتلایا ایزلیس هلبا نیر

 اشیا وا

 . روی)و هدنیل رز و والسر «تروفرا 0 یر

 العا هددب وا وقو رلیایح عو ر و كب هدنیل رب

 ً رونلوا لاغا لنیلک ها

 د و دوم لدن ےس دہطس و آلام كناوروآ هيس و رپ

۱۱ 

 لاو یوبب ا كرلث وئقلا راد وب

 .هش رباق وايو هد( جز )و ۶ غرس رآ هلا ل

۳ ۳ 

 و ر ب

 «بول وا تالش لیخ یتراح هعنساضتفا یقوم هلغل وا

 یاجارخا .ردراو یسهدافتسا یلیخ ید ندنیسنارب

 قنارف نوسیلم ۲۳۲۵  ینالاخداو ۲۳۹۲ یونس

 هک ام هلا نداعم هجاشاب ییاجارخا

 زب «تاوداو تالا لوم ندندعم راسو

 ار
 «هح وح

 یالاخداو لو ات ستات «یرد «تااویح «هربب

 ,اسو زاغ یویم «بارش «هرمخذ یاچ کش «هوهق

 هدن کد لاش كرکو قیطلاب رک .رد رابف ندهر

 یرللوب ریمد «یک یفیدلوا نوج یراهلکسا كالشیا
 ید یراربن شک | «بولوا لهو قیص كب ید
 شاچآ رلودح ددعتمو «شع وق هنلاح اص هداف راس

 .ردشاجآ یسیقرت قرط هلهحو ره كراج .هلغلوا

 هدنفرظ هثس 7 هروک هنقیتسناتسا یسهنس ۹

 ماوس ۶۳۰۱۷۰ هی راذلکسا هيد وزا

 روکذم و هدایت | هنالیوط ٤ ۵۱۸ ۸۵۵ یعوج

 .اعیتسا ورادقم و اب رقت یخد ناف ناقیح ند رهاکسا
 ۲۹۱۸ یس رک ناقد كله رسورب .ردشغلوب هد

 هدناییئسا هلالی وط ٤۱۷ ٤۱۲ یعوجو هدیددم

 وکذم نافس .ردراو یراهشاط ۱۵ ۲۳۰ بولوا

 « بوشان ن

 رەد . رد زل نکلپ یر وصقو رواو ي ۲۲۲ نادر

 كب ندنرلثلود راس كناتوروآ هیسورپ هدن اشنا رالوی

 ۰هدنفرظ هثس:زولوا ی اک لوص وب هدهسیدشلاف ی رک

 هیسور نوک وب هدنسهاس تربغ هداعلاقوف نالوا

 ۰ ۰۰ كنعللا رق

 طاوطخ
 لو ربمد زوا ٥± یهزنم وایک ۲ ٤

 یزاذففا زا فراق ۱۳۰۰ بول وا ی
 هدنسهراداو فرصت تود یروصقو كارل اکر

 خاص هنن افس ریس نانل وا EE هزآ ر حرف

 .ردهدنل وط هزنم ولیک ۵۱۲ یو دراودح

 بس ,یسهب رکسعو هیلام هوق «یسرادا لوصا

 ااا 02 روا رو قللارق هیسورپ

 زا اصن هک ۱ سا دف ط لاها رب هک ءردراو
 ناکداز نالوا اضعا ترا یرکیدو ندنات وعیم بکنم

 .ردبکمم نداضعا نانلوا تصن ند-دفرط لارق هلا

 الک و تايه نالوا ترابع ندصعث ٩ هقشب ندن و

 یلود یارو 7 ۳ ندنعاضعا یلارق نادناخ هر |

 سل ا تصن ندنفرطلارق الکو .ردراو

 شلجم رر ده رآ هدنالاا . راردل وکسم هدي دنع نات وعبم

 سلاح یهدراصف یرلاصضعا .

 و هد رلتلابا لرک .رونا وا باعا ندنفرط ایا



 و ر ب

 یو-۶ سلم «بوت وط یی
 3 رلماقمع اق و 1 ءردا تراظن هتسارجا كنار را

 یرلفرممتم قاعنس .راراتوط ینیرب یرلءرواشم تنیه
 نوت ا ةطساو هدنسوءرآ رلمامعاق 4

 ای الآ هود ووپ .ردق و یرلسلجم هج رآ لرلقا جس :

 داو یسهچشاب تناموکح ندیا بیک رت یفلروطارپیا
 ید كنايالآ نوش یلارق هیسورپ «بولوا کوب"
 یسیموع ناثوعیم سلجم قلروطارپیاو «ردیروطاریعآ |

 . ردب ریا

 قرام ۱ ۳۱۷۱۷۳۰۷ قراصو تادداو ۱
 نوید «بولوا یسارل ریلکنا ۱۵ ۸۳۹ ۸۹۵ یی ح

 یرکسع رد زواج ییاربل نویلم ۲۰۰ یخدیسهیمو#"
 و طاض ۱۶ ۰۰۸ هلرفن ۳۳۰ ۱۳۰ هدننامز ےل
 بولوا.ترابع ندا ۶ ۷

RE 

 هدننامز برح

 .روالوا غالبا هنرادقم ۰ ۳
 . رروشنم هفنض جاق رب بول وا قوح ی دییاماکعسا
 [. هل روي تعحارم هتسهدام 6 ایا » نوهساغ ود ]

 هلا (نع) هیسورپ لصا -- .یسهیحرا لاو>ا
 قحصآ بولو ریرب كج وک عقاو هدنسهرآ (دل وئسی و)
 . ردلک دیساروا یروهظ لحو یندبم كنغالا رق هیسو و

 ترابع ندنفارطا هللا لر یروهظ لع كتلود و
 یرلکاح كنهطخ وب .ردپس هطحخ (غ رویدنارب) نالوا

LUندنرلق دل وا كلام ار هدانا كنب روطاربعا اب  

 و ره وه نا و یکاح (عربءرون) هدنح رات ۱ ۷

 ومسیح-) روطاریعا (قیرد رف) بوسنم هنادناخ نر
 ندفارطا یرلفلخو شا ارْشا ییرودنارب ند (دن
 ع رودنارپ .هلکعا یاطاو طی یجد رارپ ماطر

 یرلسنرپ خرو دن ارب .یدیشخا عس و رادقمرب یموکح
 می هنغللارف ناتسهل هدن را ۱۵۳۹ یرب ندنسا رفقا
 «شفلوا نییعت هنغله قود یسه ریغض هطح هیسور

 «هلکع | تافو دلو الب لیغوا كنو هد ۱۱۱۸و

 . یدیشااق هنسنرب غ رویدنا رب ترا یندینا هقود هیس و رپ
 را تللذک ید رارب كچوک متاطرب رکید ہدەرص وا
 ,هاکلدیا هعب ایم هدیقاط رو ۹۹۹-۳ هفرودنار

 نکل . یدیا هدکعا

 غرویدارپ o كلەنس زوتوا ندیا

 حسو هکدتک یدودح

 نر کلم یرلیلج وسا (موپیوک قیردرف) ناذلوب یهنرپ

۱۰۱ 

 بفاعتم يهب رام وب (هددسا شاهدا كارشا هدن روص

 ا

 راعا هلبلج رلمدآ ننفتمو رهام ندکنلف «جارخالا دم

 هلاع ر و دغامو شا تردقء فرص دتکلم قرتو

 طبض ییبظعا مسق كنایاموپو ی (نیماق)و داتسربله

 کلم ۰. یدیععا

 كنناموکح ای الآ هلدیزت ینیرکسعو ینتادراو هدنس

 ؛8 كناتسهل ی
 .یدیضشلاج هبلغ هرليلج وساو «شمراتروق ندننیعب

 ادار دلا ییدنوا وب یس او ا
 تعانق هلرلاونع یسهقود هي-سورو یسنرړپ عرو

 هدنخح را ۱۷۰۱ قیردرف یشحوا یللغوا «بودبا

 یحرب «قرهلآ یتناونع یلارق هیسورپ هد(ع ربسخیوک )

 و .ردشغا جوتن هلا هنطنط لاکو هلیعسا قیردرف

 هددو هنط:ط لاک لقت هب یوا

OT NCP O 
 قلع .یدیشایا سیسأت رایمداقآو رلن ونفلاراد قو

 ته رصح هرکسع موی وک قیردرف یجرب نالوا

 فاش كا ح الصاو هرادا نس> ی

 ےس هطح درام «بول وا یسلئوق دا

 یحد رد نوا تاذ

 4 یک ۰ ی كنتل ود «بودا یعاسمو

 . یدیشماقا رب ندلا کلر وریص حد شما غالبا

 شیدل و اھم ندنردب قیرد رف ی کیا لغوا كن و

 یی (ایزلیس) ندایزبسوآ بوشیریک هید را هل وق
 «هلت» واقم هتل ود حافرب نالوا شا قافنا دقعو طبض

 كتلودو هدن- هعساقم كاتسهلو ؛شعا ترهش 325

 روماو فراعمو مولع «یک ینیدل آ ینممق یلامش برع
 هتسیمأش هبربح تاماظنو نتاوقو هتاق ز کد
 .ردشع وا تیقلت هلیاونع « كوي » «هلغلوا قفوم

 كناتسهل وب وك قیردرف یعکیا نالوا ناخ كن و

 یجکیا

 ءهلکلک بلاغ ییروهج هسنا رف ندنفرط بغ «هدهسیا
 یهدنتهح بغ تكنرو ؛شلوا راچود هن اعیاض یلبخ

 یضجوا .یدا شفلوا رابجا کک زاو نکلا

 «بو وط لو تایقر هن هدننامز موبوک ق درد رف

 2 نالما دنا رد هلن رها دف ۱۳ ی

 ۳ام یر و وا لا ه دین ور لک
 ییعهدای ز ندنفصت

 شعب هلآ هح را 3و O IVES سج واو

 تانا یرارپ قوچ ربو «طض
 هدهرص وا . یدیشغا لاعسا ردج هر هتل رب و هي رح

 «ب وشیقااق هنباط تاحالصا و تا زایتما ماطر ی دیلاها

 كل ریلیناص ربارب هلکلتفح ك رلیخفچ و یی راغا ۱ لارق

HEKییهیکلع و هب رکسع بترو «شغ) 3 سم وأ  

 : یدتغاوا روب هکمر و ید هرلن ایا وا ل از



 و در تب

 نالواشعا لکشت یشراق هرابا وب هيس و رپ د ۴

 هدنسهدهاعم هنایو «بولوا لخاد هنقافتا لود اب وروآ

 «دقش ندکدسا دادزبسا یرارب ینیدلوا شّعا باغ

 «هلغلوا شلآ ید ینتلایا نیرو ینعسق رب كلەسفاص
 یاعدا هایرنسوآ «بولوا یسیلت وقلا كنناموکح ايالا

 هبییاها لارق کرهووک هنوفو .یدیشمالشاب هتاقر

 رد «هدهسیدنا شلبآ یرک یازایتما .شیدلوا شمرت و

 ا اور مو هک ره ار ی
 اذه عمو ؛ شردتیا لوبق تیطوش

 نونا ءبوتیغاط اربح ینا وعبم سلج ًابقاعتم لارق
 عو رب ندنکلیدنک هدعبو ؛شقیا نالعا بقص

 هدن روفقنا رف .ردیفابم ویلا هک .یدناشءررو تیط ورشم
 ینغلر وطار« | اینالآ یسیموع سلم ایالآ ندیا عاقجا
 ا قیرد رف .هدهسا شا فیلکت هنلارف هیس و رپ

 ندیا سولج هتح هد ۱۸۲۱ .یدیشمهقیا لوبق موه,

 «بوریو هقراجب ویسوم یتلاکو شاب موییوک یجرب
 دیس ورب «قرهروط ىش راق هات وعیم سل ید تاذ و

 كلسم رب رضتال ینیدروف «هلغلآ هنیلا ینیرلشیا كن
 ۱۸۲۱6 یقافالب هللا ایرتسوآ ادا هدنس هباس یسایس

 غیوسلشاو ناتسلوه بل رح نالعا هب هقراعاد هد

 ایلاتا هرکص هنس ییاو ؛ شا طبض یعروینبال هلا

 ی رفظم هووداص لب رح نالعا های رتس وآ قاشالا هلا

 نالوا هنرزوا یناموکح اینالآ كنابرئسوآ «هنيرزوا

 وساتو هسه هلا هرووناه «قرهلآ یتسایر قح

 -وکح اینالآ ندتقو وا . ردشلیا الیتسا یروفشارف و

 نوتب كرهدا دقع نخ قافنا رب هلی سه ریغص تام

 - هدناموق كنلارق هیسورب كنساغودو رکسع كنابنالآ

 : شا لاصعسا یر قفا وم ةن لآ لاا یس

 هدنییقع كن دب رام ییدتا ها هسنارق هد ۱۸۱۷۰ و

 موع یلارق هیسورپ «قرهنلوا نالعا یداحا كناينالآ

 نرول و 9 «شفبناط یروطاربا ید كنا_ الآ

 . ردشفلوا قالا هنفلروطاربعا اینالآ ید یرلتلایا

 یفلروطاریعا ایاملآ هلیفلارق هیسورپ یرب ندتقو وا
 هم لود اوروآ تلود و «كرهشل رب ه دصخ# ۳

 تلود رب یربو : شمک رک یسیلئوق لا تك:س

 تاکالقسا هد هد راطقا هدرادنتس كوص وب «نکیا

 هک تنکمو توطس باسنک | یخد ارح كرهنیدا
 . ردشم الشاف

 نرو ربهوه یربندناکش تند.دس رپ عر وې دنا ړب

 ۱ اپ ۱۰۱۹
 شيراتو یرارادهحو سنرپ هیسورپ بوسام هننادناخ
 : ردریز هجورب یرلسولج

 ( یرلدارپ عروبدنارب )
 ۱:۹۰ قیردرف یجنرب
 ۱:۰۰ قیردرف یعنکیا

 ۱:۷۱ نرملآ
 ۱:۸۹ نآ وی

 ۱:۹۹ مک آو یجنرب
 ۱9۹۳ مک آ ر ییعنسکیا

 10۷1 ڑروژ آو

 ۱9۹۸ قیردرف مک وی
 ۰۸+۹ دنومسیعله نآوب

 ۱۹۹ موییوک درو

 ۱۹:۰ مویوک قیردرف
 ۱۹۸۸ قیردرف یعنچ وا

 ( یرالارق هیس و رب )

 را (قیددرف یعنچوا) قیردرف یجنرب

 Ae موییوک قیردرف یجنرب
 E (كويب ) قیددرف یعنکیا

 ۱۷4۸۹ مویوک قیردرف یعنکیا
 ۱۷۹۷ موییوک قیردرف یعنچوا

 ۱۸۹۰ موییوک قیردرف یجتدرد
 ۱۳۸۱ موی وک یبج رب
 ۱۸۸۸ لراش قیرذزف
 ۱۸۸۸ موییوک یعنکیا

 ) Prusge Propre ( سفن ۱ 1۳

 اس قرش یاهسم كنود هیس ورپ ۰ 4

 یمسا هیسو رپ لصا نع «بواوا هطخ رب مقاو هدنسیل
 قیطلاب الامت هطحخ وب .یدیا صوصحم هب هطخ و

 (نزو)و هلناتسمل ًایونج لا هیسور فرش «هلبرکد
 ِندنتهج یلامش بغ «هل (غرودنارب) اب «هلیسهطح

 . ردطامو دودح هلی-دهطخ ا امو ید

 ره «بولوا مسقنم هتلایا ییا هل رلمات هیسورپ ییعو
 بولوا هطخرب ینالوط .ردنکم ندقاهس یکیا یرب
 .هیعطس ٌةحاسمو هزهولیک ۱۰۰ یلوط ٩ رع ندقیش

 ۳ «قرولوا ه زەم ولیکم ب رم LAE یس

 (لک رب)هلبا (هلوتسیو) یاری هچلشاب .ردراو یسیلاها
 یماوه .ردقوچ كب ید یرالوک «بول وا (نی) و

 قرش

 زود ی ا ا را تنم هوا ضار وطو قو وص
 . راقیح ابرمک لج هدنرالحاس .ردقعلاو

 هدنمسا (یسورپ) هدعب بوک هنیلا كرلتوغ هداطسو
 نور

 ندتفو واو «شلوا ناکسا ندنفرط یموق والسا ر

 نانلوا جارخا ندنطساف .ردشلآ ینعما هیس و رب یر

 روس مک هددجس و رب تادم ر یراهیلا وش بیلص لها

٠ 



 بولوا رايب ندناظ كرلنو یلاها .هرکتص ندکد

 كنلا رق ناتسهل هدنطساوا یدالیم نرق یعشب نوا

 ارا هیسورپ هد ۱۵۱۱ .یدرلشمرک هتتیما تگ

 هیسورپ یرب ندتقو وا هلکمکع هنسنرپ غروبدنارپ
 تنغام ريا ۳ «بودا حسو هک دتیک یساجص كنمسا

 ناب هددفن ۲ هدامو «شعازوا ردق هنسهب ع تهح

 لصا .هددسیا شّعآ لکشت ینالارق هیسورپ نالوا

 مویلا ح ورش» هجو رب جد یسهعدق ةهطخ هسورب |

 هدکعا لیکشت تلایا ییا هلیمسا هیسورپ یو قرش

 ۱۸۸١ نددالیم ( ۳۳۵6۵۲۵5 )

 هديا و ٣6 رشم هل ردارپ لوا هنس ۱ سلفورپ

 یا (دیلقورپ) هنلسن «بولوا یرادکح هراپسا

 1 .تعحام ا » هب راپسا « | .ردشملربو

 ندهیا و یامکح ( ۳۵

 هنر ات ER ولقورپ
 ه دعب هده ردنکسا ادتباو ؛ شوط هد هینوطتاطسق

 هنسیفلف بهذم كنوطالفا بودا لیصحت هدهتنآ

 تروص رب یتاداقتعا كرایا و کساو ؟ شوا ما
 هف ساق یهدهننآ كرمدیا ما زتلاو ریست هد هیات

 < تا هلفل وا فلخ ٠ (سونایربس) ین هدنک

 .یدیشغل وا بيقلت هلیبق (سوخ وداید) نالوا كد

 .ردیقاب یقاطرب بوزاب رارا قوچ رب قلعتم هبهفسلق"
 رک اییکرب هلتسا و س .ردشعا تافو هدنګ ران 6
 هرصاح یهینیطاطسق هدنحشرا ۵۱۵5 «بونل و ید

 هک له روکوک عور یساغود 00(3
 .یدیشقاب هلرلق وا علم

 ۱ سولقورپ
 هنیطنطسق دەن E كدالیم برو

 : شا لش هد نام كوب 3

 SF Proclus) ) — تنس

 د ودعم ند هئا هدب , دنع ران ایتس رخ

 .ارعاو

 .یدیشعارق ییهجو ك E یخکیآ روط
 .رونلوا ارحآ یسیطرو هدن ۲٤ كلوا نشت

 (۲۲۵6۵۳6) سویوئورپ دوخای ۳
 ERLE كودو ر
 «بولوا ند رل خروم ناوب ) * ۰

 رب و « شوط هد هیرصیق هد رخ را oe كرا

 ‹ مرک ناد و یسرد قطنم هد هینیطنطسف تدم

 هبااش رفا و انآ هلتفص باک هدنتیعم ق (سو راسیلب)

۱5:۷ 
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 و ر ب

 یا هينيط:طسق هده «بودا تحایس هب ایلاتنا

 (سوناینیئسوب) ؛شلوا
 هلی راترب یواح نح ادم كنارک نالوا یرارصاعم هلا

 ءروبشم نا ینیدلوا شعا سیسأت كروطاربعا و
 رب رکید شا روهظ هرکص ندننافوو یرتا رب هدنقح
 ییدتا حدده ر کید هدي ون هک ند راو يلا

 .رویدیا ناب ییس واسم كناوذ

 ۱ سوسواورپ

 . ردیم دق مس نم ه رب زج ۵ ص ص .* یس

 .رد شا تافو هد ٩٣٥و

(Proconnèse, Procon- 

  )5هطآ كيک» یی

 هیات وب ریطاسا (۳۲۵۲0۵۱۵۵0)
 ضرفلغوا كضرا هلی ام هد ۱ و

 یناسنا نج وب ایوک «بولوا یعسا كنج رب نالوا
 هلا ییاسشت آ ینیدلوا شلاچ «بوروغوب ندقارپوط
 ار هکیدتیا تباق ر یاعدا هدهلاو '؛شەرڕدىالناج
 هلکن و «بوداراب نیداق رب هدنبسا (هرودنه) یرنشم

 ردن وک هعمکج رب یواح یراقلانف نوتب هسویتمورپ
 شماجآ نی هعمک

 طولب رب رلقلانف ی «هدهسیا
 یوم ورا یز شم .شمالباق نا 6 «بوقيح یک

 هرق لصتم شوق هرف رب هداروا «بوبالفاب هدساقفاق

 یوضع وب یند ندفرط رب «هدسلاح یکیدب ینیرکج
 ندقدلاق هدلاح و تقو قوحر, ووک .یدیا هدکموی

 .شمرا روق یتسدنک لوک ره «هرکص

)Pro(نانو هدنلا كنهزنلکنا  

 -زوا یغامریا (یداواریا)و هداینامریب
 نوتیزو یسیلاها ؛۰ ۰۰۰ «بولوا رهش رب هدر

 بودا دیس یک ی دوشم

 همور

 لیفو نوشروق «ریمد ,یموم لاب «تابویح «یای
 «بولواخد یناماکعسا امدقم . ردراو ددا یشید

 .ردشغل وا مده هدنطبض ندنفرط راریاکنا هد ۲

 ندنن ویعیبط ربهاشم هسنارف (6۲0۲) | ۰

 كنتلاوا (هیلآ ) هد ۱۷۲۷۵۶ ؛پولوا ۱ درب
 , ردشاتاف وهد ۱۸۱ ۰ و «شغعوط هدنس هبصق (لیرس)
 ك (ندو) ناد ود لد هنسهن ۱۸۰ نلد ۰

 ندا تحایس هبهیونح راطقا قردل وا هدا یتسایر

 زو راد هنناناویح كنیرلاروا «بولوا لخاد هتثیه
 .هیعیبطلاوحا كنب راوص طيح رح و هکمربتک هنوع كيب

 تایفشک لیخ راد هنیرلتد ورپ و ترارح هحردو هنس



 9 را بت

 ید یتحایس كلهنس ترد ویو ؛شلوا قفوم هب هینف

 .ردشعا یشو ربرحو طب

 دعر هدندنع راوالسا کسا (۳۵۲0۲۲) | «

 شل وب هدفك «بونل وا مز یهلا ۱

 تسکش ندنفرط ریبدالو تنس یفصررب مسج نالوا

 . ردشادیا

 هور
9 

)Péronne( ۱ ۰۔ایا (هموس) كتهسنا رف  

 اضصق هدرزوا یر هموسو هد

 هزنمولیک ٩۱ ك (نایمآ) بولوا هبصق رب یزک رم

 ر یکتا .ردعما ییلاها ۳۸۷۰و عقاو 0

 .ردراو یراآ ضعبو یناماکعتسا «بولوا هبصق

 هد« دق تایسقن (۳۲0۲۵۵۵) ۱ 1۳

 وب هدفسفرش نو لةناو دب

 هيس هطخ هتنومایپ كنايلاتبا قرش «بولوا هطح رب

 (نیسن)و هلیسهطخ (هنیفود) ًالاعش «هلیغلتن و (هسدن)و

 ید ابونج و هلیسهطخ (قودکنال) اب «هلیغ)هق ود

 یتیم اسکار یکم .یدیا طاع هلریکد قآ

 پا یغاشاو راو «یزغآ نور نوک و هطخ وب

 كنتلایا (هزولقوو) ؛بولوا مسقنم هتلایا جوا هل رسا

 ید یسدح را تحوک رب كنئلیا (همورد) هلړمس ۳

 فسنارود هلیغام را نور رد دات ا هخ و

 وب زر راشو هفروس «نودرو راو «ناژرآ
 قآ «بودا ناعب هدنحا ابو لردا قش یهطخ

 یامش قرش صوصطا لعو قرش .رار ولیکو د هریک

 ندنرکا كنسهلسلس بلآ بولوا قاغاط یتهح

 تنسیضارا بول وامالغاصو لدتعمیتاوه . ردن رابع

 یرءهووا وص «هدهسپا رادل وصح و تبثم یمظعا ےسق

 «نوتیز .ردراو خدیرلتلقاطب ضعب بیرق ءریکدو
 ص وصح ه هل دتعم ملاقا رب اسو نانع «ن ول «لاقرو

 ییاورومشم یاب .ردراو یرلهویم لزوکو یراعثا

 هدهسیآقوح یرلن دعم ممو روک «رمد .ردقوح

 رام دآ شک افح و ناقشرلاج یسلاها . ردهدکفلشیا یزآ

 فورعهلیمسا (لاسنوور) و قتشم ندهشینال بول وا
 ند هج سنا رف ناسلو هک ناردیلکتم هلص وصح ناسا ر

 شارف «بولوا هاشم هه ویناپسا و هحایلاتنا و

 مویلا هددسیاشلوپ یسدص وصحم تایدا لوا ندهح

 ناسل ی هج ت ا «بولیاللوق هدرلکن لا
 (لاغ) هدهطخ وب هدنامز یکسا .ردرلشعا داخلا ییدا

 او ؛بولوا نک اس ماوفا مغاط رب بوسنم هنتپسنج

۱۰۱۸ 

NESاقا نر  
TD SST0۷  

 ۱ ا 1"

 رب رکید ا (ایلسام) هدلحاس راي
 هنیلا كرلیلامور هدعب .یدرلشعا سیسأت راهب-صق اط

 جات هرللامور » ینعپ (نامور هسناوورپ) بوس
 یمسا (هسناوورب) وبشاو «شفلوا دای هلیمسا « تلایا

 رلتوغی سیو هرکص ندرلامور .ردشلوا مع هدب

 ندنفرط راقنارف هدعب «بوک هنیلا لرلتوغورتسواو

 او لقتسم تقو یلیخ هداطسو نورقو «شفل وا طیض

 اتفوم یراق هر هفت روت تموکح از عبات

 هد ۱۸۷ تیا .یدیشل وا جیب ید هرلتل ود ضه

 هددسناوورپ .ردشه وا یاسا ههسنارف نوتس

 ه>ورب یرلس واح حرا هلیسیماسا ك دنروس تموکح

 00 رز

 ۸۷۹ "(لارق هدعبو یاو) نوسوب
 ۸۸۸ ییول « روک »

 1۳ غوه

 ) رلث وق بوصنم (

 ۹۳۹ نوسو, یک رہ

 ۹۸ نوسوب یعنکیا
 ۹۸ مویوک یی رب

 ۹۹1 دل وبث ور

 ۰۸ ( لقتس ) موییوک یینکیا
 آورقوژ یجنرب

 ۱۰۸ نارترب ییجنرب <

 موی,وک یجنچ وا

 وف یرا)
 ۱۳ نارترب یعنکیا
 ۱۹۳ تناینا
 ۳ دریرژ

r ۱ 
 رژنرب دنوعار یجنرب
 ۱۱۳۰ رژلرب
 ۱۹۹4 رونرب دنوعار . یعنکیا
 هسود ىج کوا

 ذ ول ۲ 3

 ۱۹ روتر كن ومار ییچرا
 | هکناس

 ۱۹۹۹ سنوفل آ یجنکبا
 ۰۹ رژنرب دنوعار یجندرد
 یار اس

e1 ی  EE 

 ۱۳۸۰ ( یلارق ایلچسو ییوپا ) لراش یعنکیا

 ۱۳۰۹ تربور یییلوپات
 ۱۳:۳ ناژ يل وپا

 ۱۳۸۲ یول یسهقود وژنآ

 ۱۳۸ فول ین کیا

 ۱:۱۷ فول یعنچ وا

 ۱:۳۹ هر



 یاب مآ ( Providence ) ۰ ۱۹۸۰ لراش یعنچوا
 4 ۳ 4 هرز كلام هدیلام ا 1۸1 فول یجنرب نوا یلارق هسنارق

 بم Al رد ۶

 و ا ۱ تم
 و «شعوط هدنسهبصق ( نیدسه ) كنتلایا زاورآ

 «بولوا رکسع ادا .ردشعا تافو هد۱۷ ۳

 «شمقیچ دارکت كرمرک هنابهر قیرط هللاعفد هدعب
 دلذم زا باتک «بوحاق هبهردنولو هکنلف قلهرآ ریو

 تنس ) هلدوع دهسنارف هدر تاوا ی
 ۱۷۰ یرا آ تایلک .یدیشعا اوزنا رابتخا هد (نیمرق |

 رلتحایس)رب هرزوا دلج ۲۱ «بولوا بک نددلج
 «هد هساشم زای ید هی را ران آضعب رکیدو (یتحرا

 هدلرلن و بول وا یرلباتک هیاکح یرا [ لوبقم كا

 .  رد را لئاونع (وقسل نونام) یروپشم دكا
 هد۱۷ 16 «پولوا خد ماسررب روپشمهل مسا وب بس

 هد ۱۸۲۲و «شعوط هدنس هبصق (ینیتن وم) كنهسنارف
 یسیجت رب كرلماسر هدنیسرت هبصقو ربش . ردشخ| تافو 0

 بس .ردراو یرا ] لزوک قوجرب ندلیبقو «بولوا
 هک شام ید (تسوور) رب ندنسالع ضرالا ع

 تافو هد ۱۸١١ «بوغوط هدسرا هد ۷ ۰

 براح ضبو یرا [ قوح رب هدنف وب . ردشعا ٠
 .ردراو یایفشک و ۱

 ]وا تسوو
 هلی وق یهدایداو ؛شعنوط هد ۱۸۲٩ بولوا ۱

 .یدیشغلوا نییعتیخ د هنغلاضعا ایمداقآ «بولوب ت رہش

 (نوتهنشاو) ندنفرط نولو ی وا هد ۷ ۰

 یلوصو هنتب روم ام لحم هد هسیا شفل وا نیږعت هنن رافس

 «هلغمل آ رخ ییتبفاع كغلر وطارمعا هدهسنارف بقاعتم
 سد فالتا ییالوط ندهیص وصخ بابسا ضعبو ندو

 . ردراو یرتا حاقرب قلعتم هایداوتایسایس .ردشعا

 (وناه) كن هقیحب ( ۳۵۲۱۵۱۲۵۱۶) | زاوورپ

 هزنمولک ۲۰ ۵ (یرون) و هدنتلایا

 یسیلاها ۸۰۰۰ بول وا هبصقر هدنسفرش بونح

 . ردراو یرلهش راف لیحو

 هنیس) كيهسنا رف (۳۲۵۲۱۲) ) *

 N E ۱ ندو
 «یسیلاها ۷ ۶۷ بول واهبصق رب یک یاضق هدنفرش

 یماسیلک کسا رو یسهلاخ هتسح «یتیعح تعارز

 . رد روهشم یراهشکنمو لک .رد راو

۳۳ O TTY ۹ OO OPO TO Torrey 

 دق

 هدنرانک كرپت نالوا یمانه .هدشروهج (دنالسا

 دی لوط ۷۳ ۶۲ اقا ضرع ۶۱ ۰۱ و

 ندنزکرم یا كیهروکذم تیروهج «بولوا ریشر
 یسهناختک ینونفلاراد یسیلاها ۱۰۸۰۷ . ردرپ

 قوما «یسدبریخو هيلع تاسسوم قوسحرب راسو
 :قیشاق لاتحو قاصب «تارهوحج هلاتاجوسم لو و

 یتراجت كلشيا یبخ و یراهشرپاف هریاسو رکش «دغاک
 . ردشفل وا شست هد۱ ۱۳ ۵۰ رپشو :۰ ردراو

 تعحارم تو دام « زور ورس «| زور

 | هيرو روت

FEFلولم یلهد كاتسدنه س ناطلس ۱  

 كها شدا ریکنارج ندنس هرو ) * چ

 یشراق هنیردب هدنح را ۵ «بودلوا لغوا

 هل ما تل رد قرهل وا تسد رد «هلکغا نایصع

 لقن ه (نکد) ندنفرط نابعهاش ازربم یردارب كوي

 «ب وا وا یس د رعش تعیبط .ردش ! وا مادعا هداروا یا

 : ردد راعشا لج تس وس

 قیر شیوخ ”قسود مرج موخ

 | لوهر
 او رک یرهت (مل) قره وا ه دنس دی رم تهح

 رب هبا ېتکم ربو یعماج رب .ردهبصق كچوک رب یزکرم
 یساضق لومړ

 «بولوا بک سند هب رق 1۹ رار ليس هيح ا (یویرپ)

(Priepolie)كنتالو هوصوق  

 كن جاش اط و هدنفاجس رجاساط

 .رددودم هلدودح هیرص افرشو هنس و الاش

 یالوصحم «بولوا یداع یسهیابنا هوق كنسیضارا
 .اویح «هدهسر ودا تب دافک ا هب هی تاجایتحا

 تولوا مدن هدار ۳۶ ۰,۰ ۶ یتیلاها ود و یا
 قانشوب یسهلجو «ردبک س ندناتسرخ و مالسا

 .راردملکتم هلیاسل

 كنهروک ذن هطخ هک رد رهن رب هدم" رد
 ۱ یر

 ۰۰ ابرقت كرهدبا نایرج یرغوط هبیبرع
 بونح ات اعس ندنسرل ام قرش یاہنم

 لکا

 یاج جاقرب ريد هلس وص (روزوم)و «ندنا رح كلهزبم

 هاب وص دارم هدنن رق تو رخ «هرکص ندکدتسا ذحا

 ینیدلوا تیالو رب القتس مسرد س .رولوا بصم



 ی ر ب

 د ک زام دلیمما ( یرپ ) هاب یسداو كا 9 «تف و

 .یدیشغل وا ذاحما اضقرب عبا هنغاینس

 نا و (Priape) سوایرب دوخا

 پټ هل را راح و ها هدن ریطاتسا مد اور

 سوخئاب ىہلا ثرشع «بونلوا عز یبلا تایشعف

 .یدروالوا ضرف لفوا كنهرهز یتهملا نسح هلا

 هن دبعم كنون ینیلوصحم كلبا كراهلراتو هاب غاب

 «بولوا هدیکسرال ىدبعم كوي كأ .ید رار ردن وک

 .یدرونلوا ارجا تایشعف عاونا هد رلص وصح مون

 .یدروناوا رب وصت یلزون و و یلقایا یک « یللیق ینت

 كنهسور (۳6۳۵۱۵5۱۵۲۱)

 هدنن رق ارو دلال هوانل وب ۱ لوالسایر

 هدنسل ام برق هزنم ولیک ۳ ۱ تكنءوارنل وب «قرهلوا

 لو . دراو ینیلاحا ۱۰۰۰۰ ولو هبضقر

 را راک هدع بولوا یتموکح FR ةن دنک

 (والتسرپ) ایو هللعاوپ س هنیلا ۵ رلیلملو

 هدنلحاس هنوطو هدنن رق هرتسلس هدناتسرراغلب هلیم»ا

 .یدیشمکس

 ناتسر اغلب 4.29 و «بولوا دبص ثكح وکرب یجد

 . ردشفل و یتا كنغللارق
 تكنسهمدق ٌهطح آور ۱ ۲
2 ۳ 

 ره 2

 شفلوا | رمشاندنف رط (نودم

 ینیدل وا یدال وا یللا .یدیشغا سواح 4 لوا

 (سیرا) هللا (رونکه) یراروبشم كا .بولوا یورم

 یربق 2 ( سالنم) 'یرادکح سوفرآ كسیرا .رد
 كنب راراوج و ناو نوت «هننرزوا یسهعاق ىب (هنله)

 «هرئص ندو مهاجم )هم ۱۰ دلم وعه یرانامرمق

 چک 5 ۳ «بو-لوا یربخآ ر اررکح

 وال) یردب «بولیدا رہا ندنف رط لوک

 هنس ۱ نددالیم و 0

 ( سوری ) مایرپ هد رص وأو ؛ رشغا طے ہک ق اور

 «یدا شلدا ځذ هدنسوپف كدبعم ندنفرط

)Péril and ( 8وق) هدعدق ناتو  

 لاتما ضعب «ب ول 2 ی

 ۰ ملاک ا هنیدآادع هعبس یامکح «هیتهح قل وا سدیم

E ٩۸ 4 ند ۱۲۱۱ J aa 

 نادا دب ال داع ادتیا و شم روس ۾ مکس

 ۳ لوب یدعنو لظو تینما مدع و لر ۳

Igy ( Priéne)) ۰یصنم كس ردم  

 نا هفام ربا روکذم ندل امشو و دن 3

۱:۲۰ 

۲ OTT 
AF < ۹ 

 وا ی

 بول وا ی مسا كعء دو روس و عفاو مد وات كاج 7

 كوي هلیعما (نوسماص) هدیر زوا یراهارخ مویلا

 رهن روکذ» . ردعبات 0 هک و د وح و» هب رق

 ی ر ب

 .اریوط ییدریدنا كسردنم «بولوا هدلحاس هلیتق و

 .ردشلاق هد را لیسءازوا كلحاس ندرلق

)P۲150[(هکاساطهدنتالو هوص وڏ  

 هدنسیل اش قرش یابتم تنفامس ۱ گو

 ( مل) «قرالوا هد رق یدودح هنس و هلا ه برصو

 (لوبهر) «بولوا هبصق كجوکرب عقاو هدن رانک یربن
 .ردنزکرم كن هیحات رب قشم هنساضق

Pre) ۳هتولوا یو هی  
eلاش .هلناعن هدشتایا (ینیهلوو) ]  

 -وغ) «ك رهدیا ناب رح یرغوط هقرش هدعو هب قرش

 .اطب (تسنی]و «قيرفت یییراتلایا (كسنيم) هللا (ودن

 یرغوط هبقرش بونج «هرکص ندکدتیا قش ینیرلقلق
 ۱۳۰ الو ؛ردا لوخد هلايا (فیک) «بولو»

  (رید) ندنلحاس عاص «هرکص ندنایرح كل هزنمولیک

 -وم ءانیپ «یوا تسا «هقووب و نر ولیک و د دنغام را

 یک چاو جور
 نا + ریه EL TE ED SE 0 اا و ۵ | | ظاسا

 2 لر ام 1 ۱ a ی
Gg I 

 .ردراو یرلمدات

 ندنفرط موقرم «بولوا ربق ر لنبح e دا

 یسهدلاو كلاز نالوا یرد كمر «هلغفلوا جوز

 .ردشلوا

Péristériرسانه هدنلیا  

eا |  

 كسك و كا كنغاط (هقح رت) هلركيدما و (هروغاهوس)

 .ردراو یعاشرا هزبم ۲۳۹۹ ‹«بو-لوا یسەورذ

 .ریلیریو مسا وب اضعب یخد هننوتب كغاظ روکذم

(Priestley)اشم كنهزیلکنا  

 N ی ۱ نت

 تافو هد ۱۸۰۶و «شعنوط هداب رق (لوتسس ر)

 قفومهنایفشک قوحرب هدابیکو هیعیبط تکح . ردشعا

 ردق ۷۰ هدنقح رلنف و «بونارف ترش هلاوا

 «بوشی راق ید هبهینند مولع .ردراو یرتا ربتعم

 یک ییدتا ما رلا ید يح وت

 یهزنلکنا ندنکیدشاهعفادمو ما رتلا ینلالتخا هسنارف

 هدايفلدالیفو «ترعه دافمآ «قرەنلوا رابحا هک رت

 .ردشقیا تافو قردنلوا مست اوهس

 هد هد هیسایس روما



 فرا 8 دن

 یکسا كنهسذا رف (۳۵۲180۲0)

 «بو وا .یسهطخ رب هرز ایست ۱ ی

 ندنرلتلیا (هنو راغ عم تول) هللا (هنود رود) ییدمش
 حس هب( ایک 1) هلیتقو هطخ و .یدا ترابع

 اتو ر طرا دای ند
 یلیخ رب «بوک هبهلکنا اترا هدعبو ؛شفلوا ذاختا
 تیببس هنابرام قاط رب هدنسهرا تلود ییا تقو

 قالا هنغللارق هسنارف هد ۱۵6 «هرکص ندکدرو

 یناشآ «بولوا یسهبصق (وکیرب) یزکرم .ردشفل وا

 هب کیا هلیرلسما د روفیرب قاو هرق دوسخای یراقوو
 یخ مه أ 2

 كنم هش هنن آ يکسا (۳۵۳16۵1۵9) ۳

 :لف بىلو سلقر

 MAD رف دم رف تد در وهج «بولو ترش هلیتح اس و

 (دیدیکوت) و (نویک ( نالوا یس

 ًارابتعا

 |یهح «دلغل وا یه

 ندن رات : 46 یرهاب هلغ هتراراسو
 دف .یدیشآ Rg دی ییسء رادا مامز تنتکلع

 رانا یلهنطنط

 رهیطع قوح كب +یلاها یارتفو « عضو یتسارحا

 هرلتبلاغ قوسجرب خد اجراخ «یک یکید تبا عیزوت
 ه (سوراننا) یشراق هرلیاربا هدرصه «بول وا قفوم

 یدیعم لد طب ی (هراغم) ندرایلایرود مد را

 كردیا سیسأت هینصم هينا قوح ر

 یتسهطآ مارس «هداعا هرلبل ایکوف ییقح تسار هدنع"| رم

 ون هدیفلد كیاوب دییزب ینتارعتسم تند «نیکسن

 هله> و و و ؛شعا لش هب هنن | یسک رشم نارخ ناثل

 تیکاح عون رب هشرزوا کلام ناو رثکا هنآ
 ت یددسا شا قو هب هن راپسا «قرءریدنازق

 ییغل سد ون_شح كرد و یس ادو تاراد كيهس او

 نالوا ق ةت لا 4 راپسا بقعرد بول وا بح وم

 .ردشخا روهظ یس هبرا# (سن وب واپ) رووشم د١۳

لئاوا رکلا كن ه راحت وب سلقیرپ
 جاقرب «بورو ک ین

 دن رزواگتبب واغم جافر هددسا شلوا لئا هتل اغ

 هب هک اح ت لا لع یس دیک زالة هد ۰

 هد هسا شل رهتک هراکرس رارکثب 1 رکص هنر و رلشلآ

۱5۹۱ 

 ندمت ییا |

 ۱ هاکعا ما رلا یرلبل +-فروق یثراق هب (هش روق)

 ساشرب .ردشغا تافو ندابو هد ۲٩ ینعی بقعرد

 ی ر ب

 تاراد هل | ك داب تان زبو ییانصو ف راعم و م والع

 | رس و اب دا قو ك ناهز «ندنکید وس عاشدتخاو

 هیات و تس دم فای ا روهات تفرعدو ره باخ او

 قبم هیس وب .یدا شادا لاصا هب قرت ئالا جوا

 « یرود ساقرپ» + تامز قالرا كا تكنتيدم نانو

 وا لاک رب جد یتغالب و تحاصف

 الغ هب (ایساپسا ) نالوا ندن رلهرومشم كا تن راتداق

 ۳ ۳ دن تیام بول وا یایسانم هل داق 3 یسهف

 ۰ زاد دنا 7۸ ا

 .یدیشقا ج وزب

 ۰ ردراو

 -رود) هدهسنا رف (۳6۲1۵۱60۶) 0

Jیر تا ایا (هب ود  jوا ره  

 یرهش د هلتهافسو فارصا

 هلا (رزو) كرېن و و هدنرزوا یر (هلسیا) بول
 هزنم ولیک 4۷۲ تتسرا قرهلوا هدنرف یسقالت

 بتکم یسیلاها ۲۱۱۱۳ .ردعقاو هدنس رغ بونج

 یلعااراد یس دعا تانابن «یسهناجتک «یسدا دعا
 رات آ یرلتیعج ميانصو نونفو تعارز «یناییص

 اش و یساسیلک جی جاقرب <« یہ زوم نداعم و هقیدع

 قاحاو یرلهاکح ر دو نادیم لزوک < یسهیشآ لزوک

 رهش . رد راو یرلهش راف 0 تا رکا

 رب هجشریآ یرب ره هلیتتو «بولوا بک
 (دروفی رب ) هلیتد و بول وا روش 14 2 ا هبصو

 یدیا یکم كنس ەطخ

(Périm) ۱هدنن وج یارتنم كرجا رګ  

 هطآرب «دنلخاد كنیزاغوب (پدنلابا) ] 5
 6۶ ۵6 بلا نشر ۱۱

 هد هفایسه فال هزم ولیک ۸ ندنلحاس نو هدیفش لوا

 لزوک «بولوا هزمولیک ه یاو ۱۲ یو .ردعقاو

 طیض یهطاو هد ۱۸۵۷ راریلکنا .ردراو ینایل رب

 . زد رله هما رسع «بودنا

)P6( ۱كوي ر هدننالو كالس  

 5 ردح ناتسرافلب بول وا غاط )

 هجعوزتسا «قرول ريا ندن رللساس بود ورو ناقلاب
 یرعوط ه قرش بونج و لامش هدنقرش كنسارج

 كازا .رولوا ل اضا و ار دور نر وا كل زوریس «هلدادعما

۳۲" ۱ 
 ر

 ۳ 0 ی هو رد ترس و

 راد را یعاقن را

 ؛بولوا ندنرلازمج ایاپسا (۳:1۳) |
 هدا ایسا 5 الار و كن ملا ز زیا ) ۰

۹1 

 هزم بول وا



 ی ر ب

 هنهو رک نارو رپ قراو «شعشراق ه اعوقو ندیا ر وهظ

 لار رار ا د الت وق .یدا شع نالا
 شغل وا سدح 2 «هرکص نرو د) وا توعیم و

 هدنهل هنا هلع تلود یشراق ههیسور هد۱۸ ٩۳ و

 ینیدارق داد شوت ارم و دعد .یدیشغل وب هدنس هب رام عرف

 «بوسلوا لئا هاو ع ی رام دن رزوا تا

 لویاپسا نایردنوک یشراق +هقیسکم هد ۱

 كنويل وب" یجخچ واو ؛شلوا ینادناموق شاب كنیرکسع
 كنغل روطارمعا هقیسکم «بوروط یشراق هنسهقیثل و

 طاقسایهلازیا هد ۱۸۱۸ .یدیشعا تعئام هنسسأت

 ندنساصضعا هتف وم ته و = «بوشب راق E ندا

 «نوععب دشلاچ هنس هداعا كغالارف ۰ دهسنا شغل و

 لتقف ندنؤرط یر كنب رارادف رط تیر وهج هد ۷۰

 مور كنیریکد ەم ( ۲۵۲11۵۱۱16 ) ۱ 1

 كنسهیص یک را عفاو هدنلحاس یی ی هرس

 .یدیشفلوا همس (ایلقا ره) هدعب و یم دق مس

 اب ودک ام «بولوا قفتم هلی ر وهج سا هدع دو نامز

 یددسا شا تمواقم تقو یلیحخ هبیلف یرادمح

 روهشم .یدیشغل وا طض دنګ رات ۳۰۱ دالیلالبق

 تماقا هددیص وب هدنیش یک هعفد یعکیا (داییکلا)

 . یدیشکیا

 ( شدرآ) هدهسنارف (۲۲1۲۵5) 1

 بولوا ةب صقر یک كلا س 9

 . ردغقاو هدف رش تب وئح هزه وایک نام كسرا

 ۔ایبص نم اراد «یسیدادعا لک «یسیلاها ۱ ۵ ۷

 « ی رد كہا یر هناخک لا «یسهعلق ا یسا ی

 (هزووا) .ردراو یتراح هریاسو ربنپ «غاب «بارش
 رب هنا عاشو هدنسیقالت لح كن رارمغ (نوبنم) هلبا

 یسهرظنمو مظانم ريغ یسهیننا «هدهسیا عقاو هدعت وم

 رد رح

)Prior(ارعش ریهاشم كنەرىلکنا  

 “4 هد ۱ ب وا وا لدن ويس اسو ول

 هدرلترافس ضعب . ردشع| تافو هد۱۷ ۲۱ و «شعوط

 یرکص ندکدتنا اضما ردهاعم قاطرو «ندقدنل وب

 هدعع «بونلوا سح هنس ییا ندنفرط هفلاحم ٌهقرف

 هرزوا دل ۵ یسهموظنم را آ .یدیشلکح هنکلتفح

 هيحص را تاعوقو یراعشا رر ڪا «بونلوا رشت

 . ردقلعتم هبهبار و ربط و

 | س پ ۱۳
 ویسایس ریهاشم كنهسنارف (۳۵۲۱01) ۱ 1۱
 هدوب ولع هد ۱۷۷۷ «بولوا ندنن ا

 یتسهشاوهسنا رف . ردشعا تافو هد۱ ۸۴۳۲و شغوط

 رب اد هب هیلام روما «بودا نیت رهشراف قوجر و

 تحاصف «هرکص ندکدتا ین ند باتک حاقرب

 .اضعا ناثوعبم سلم «بولو تربش هلیاسل تقالطو

 .وعبمسلجم هدنناعوقو ۱۸۳۰و ؛شفل وا باتا هنغل

 نعت یرانان هیلخادو لیکو شاپ .دعبو یسیر نا
 ؛شقا تريغ هشروش عنمو ناهذا نیکست «یرهنلوا

 .ردضقا تافو هرکص هنس ییا ندلاغتشا ترثک و

 رب لزوک هنرزوا یرانم ها هیم وع هناعا رلزسنا رف

 یاظحالمو راکفا ضعبو یرلقطن . رد رلشع ای هنر

 هما وب ید یلغوا كنو بس .ردشفلوا رشنو عج

 هد۱۸۷۷ و «شعوط هد ۱۸۱۱ «بولوا یورعم

 1 یولو ؛شفلو هدرلرافس صمد . ردشعا تاقو

 ۔روطار پا كلوب هدهسا شا ما زنلا ییفرط كم ویل

 «بولوا ندنسهلج رلتدیا وتسنورب «هدنالعا ی

 ؛شاوا لوغشم هلتعارز كردلیکح هنکلتفح دعبایف

 هیلخاد یآ حاقرپ هدنتسات ر تی ر وهج ك (رمت) ویسوم و

 چاق رب راد ه هیلامو تورا اع .یدیشلوا یرظان
 ندنن ویکی اخ هسنارف هلمسا و س .ردراو یتافیلأت

 نفو «شقا تافو هد ۱۸۱۸ «بولوا ثاذ رب ید

 قاط رب هدنقح راهبمولط صوصایلعو کیا

 هعفات روما قاطرب هدسرا «بولوا قفوم هنایفشک

 .یدیاشق,ا عیزوتهرهش یتیوص كرر هلج نازاو ءارجا
 یربکد قینایردآ هدایلاتا (۳۵9۵۲0) ۳

 هزنمولیک ۲۰ كنامورو هدنلحاس

 هدنن رف یصنم اس رم (ایل وف) قرهلوا هدنسقمش لامش

 «ییامل كج وک «یسیلاها ۲۰۰۰۰ «بولوا روش رب

 یماسبلک ددعتم ءیسهزوم «ینهناطتک «ینکم كوي

 .ردراویراهق رب اف اتو موم ءرولب یییح «كياو

 . رد رهش رب یکسا ك

)P66145( ۱ ۳ها (تلوره) كندهسنارف  

 هدننیع لحاس كنار تلوره یدنال ب

 یک سم هیحات هدهفاسم كال هزم ولک ۲۲ ند (هب زب) و

 «ییارس رب یکسا «یسیلاها ۷۷۳۲ «بولوا هبصق رب

 . ردراو یتراجت یلیخ قلعتم هری اس و یعای و یتکم

 ءدق شم و ی ۱ كما

 6 بو-) وا ندب را راد«



 لو
 كن (وناحم) نالوا شلدیا طاقسا ندنفرط رلیلشح
 ندا هعهاقم یرصم هدننافو ك (سوتس) .ردیلفوا

 ندنتش ر٢ 1۷۱ دالیلالبق بولوایرل رادکح ۲

 مکح هدنهج یلامت برع كرصم كد هنګ را ۰

 ةاط رب ندیک هرصم ندیلوطاآ .هرکص ندکدروس

 بولغم یتشادقرآ ۱۱ رکید ھیواد كن راحت نانو

 الس ېچ و
 لالقت سالا ید دهن رات 1۲۷ كرهدیا سیسأت

 دام قوح ریو نيز یییرهش فنم .ردشا تموکح

 شا ذاما تا ییرهش (ساس) كرد سیسأت
 .ردشعا تمدخ هنتب رومم ید كن (هبن) هدهسا

 قیحا نیراوق ترا هدرسم ها راسو هاو
 هدرصم .یدیشم رب دنیا اشنا ید نافس لیخ «بوقارب
 هبروس هل دصقم یلاعا نافس نوععیدغلو نامر وا

 راثآ نانلوب هدکنرک .یدیشعا طبض ید ی هکینفو

 . رد ر رحم یمسا كنو هدنرزوا یقاط رب كي هقیتع

 ىو سم( 1۱ ۰

 EDE 0 ۱ تینماس
 لوا هنس ۵۲ نددالیم .ردیفلخ و لغوا ك (سیس

 هرکص ندکدروس تموکح یآ ینلآ «بوقیح هس

 هد_فنم ندنف رط (؟سواک) سیما یرادکح ناربا

 ریارب هلا اصما ۰۰۰۰ رکید «بولوا ریساو بولغم
 . ردشغ وا لتق هداروا هدم و قوس هناربا

 كو رم وهسا ( )021

 N ۱ یچولاتس

 تعارز ها هفلتحم ةنسلأ صوصالعو هدنونفو مولع

 یک هد (ایووغرآ ) «هرکص ندقدنازق یلوطدب هدهر اسو
 «بوحآ بتکم ر لخاد هلیفرصم دک هدنکدتفح

 . هبالپوط یراقج وج سکی و مت شات آ هلبرلقج وچ ارقف
 هغلوآ لوغشم هلکخنا هییرتو ملعت تاذلابو ا «قر
 رب صو صع هندنک هدلافطا ةيرت .یدږشمالشاب

 4-يضاحر م ولع هلا هفلتم هنسلا بول وا ىلوصا

 بت رکوا ندر ییانص ضعب هلاءارزو ییهیعیبطو

 هرل-قحوح ینید صقم لوا لا كتنقو ۳ ر رهو

 كبتکم و یتموکح هرحوسا .یدریشبلاچ هفعالکآ

 هراداو فراصم بودا ریدق یتسهدنافو تمدخ

 كن را و یسسوم یللاوز هدهسیدیشغا هدبع رد یس

 بحاص .ردشمروک ییتفیدلو لاوز ندهرادا ؛وس
 هد۱۸۲۸ «بوضوط هدخګ روز هد۱۷ 47 هجرت

 ی س پ ۱:۳۳
 دینف تافیقح ضعب ها لافطا ةي ربو ؛شقعا تافو
 .ردشقارب تافیلات قوح رب هدنقح

Pescennius Niger ۰ 

 ۱ چ و
 دنګ رات ۱۹۳ كدالیم نکیا یسیلاو هبروس «بول
 یزکسع یدنک «هنرزوا یافو ۵ ( سقاس ,)

 هدایریایا «هددسدا شف وا نالعا ییلروطاربءا ندنف رط
 هدنساوعد قاروطاربعا ید (روس مس( نالو

 ندقد_شیلاچ هغشو وا هلکنوب تدم رب «ندنغیدنلوب

 هه راح تیام بویمهلوا نکم تقفاوم «هرکص
 لا هراتیبلاغ ضعب ادا هج رب بحاصو ؛ شش وط

 ادا بول وا بولغم هدشاآ و هدقیزا هددساشاوا

 ۱۹۰ نکردیک هکعا اصلا هنارا هدعبو هسح ویطن |

 .ردشغل وا لتق ندنفرط یرب ندن رلمدآ یک هد

 هرس
 ن

(Episcopi)كنس هر زد سرق  

 كح وک رو هدنلحاس رع بونج ) +
 .رد دیص 7 كد وک عق و هدد صام كياچ

 فر |٩۱" E فوقس نالوا یانمه هدهیسور ۲ .

 «بوسل وا رهش رب یزکیم كل ب
 هدسقالت لع كن رارب (هیاقیلو) هلا (هووقسب)
 هردیاشخایراوا . ردعماج ییلاها NR AS عقاو

 3 ۰ ۰ یه و و
 «(دوروغووون)و عروس زر الا یتا یوقسب

 اض «(تست و) يونج «(تسلل وعسا)و (راو) ارش
 ۳:۰ لوط «بولوا طاح هلرللايا (اغیر) ید
 ۷۷۰۰۰۰ هدلاح ینیدلوا هزبموایک ۲۲۹ یض عو

 هده لکد تبع كب یسیضا را .رد راو یبیلاها

 .روریو تالوصح لیخ هدنسهاس نرللشءا ییا

(Psellus) 1الع مور هینرطنطسق  

 نرف یح رب نوا بول وا نادندس

 . ردشعا تاف و هد ۰ ۷٩ و «شوط هدنلئا وا یدالیم

 رېظم هنج ول تنیراضعب ندنراروطاریعا نویناریب
 كن رلضم و شا وا لتا هولا تبصانم .بولوا

 «قرنا وا سح و دود ید هسا شا هير ییدالوا

 ضعب هنر آ كن وطس رآ . ردشم رو ناج هد سرک

 .ردراو یرتا جاقرب رکیدو یرلحرش

3 ES AE وا ۰ ۹ 

 تباع «هرزوا قخوا هبانک ندح ور « پ

 (نودبیوک ) يملا قشع ایوک هک ؛یدیا ربقرب نسسح



 ت ش پ

 قل رب ند نفر ط عابس ,یدیشغا ةقالع هنس دنک

 داب «هدلاح یفیدل وا شاخارب هدنتشاب خاطر .هرزوا

 تباق «بولد را روق ندنف رط یر رب هان ک نا

 هک ره ىلا قشعو ؛شلدا هتماقا هبارم- رب ن لم

 رود تک هدقاک ار قح آ ؛ تو دیک هتناد

nڪس ها شلنا فیالکد اک ھەمرا وک  

 اع «بویمهداهبلغ هنقا

 هنغاحص یبلا قشع «نکیا هدققاب .بوقای لیدنفرب

 اسد ر «بوایوا ندنفاب نوش ز هلماط

 ةه دلاوكب

 «هدلاح شی د) وا هدقمو وا ى“

 7 دتشسب و : شح اق ELT تم دعا تد وع

 «قیرهداو مست هب »ره ز یس هما نسب نالوا ی

 ه راد کشا عا وا «نوڪغيد راق يح ندشاب یلغوا

 | ك نود وک ا ؛هدد-سا ش وق

 شخن ینادواج ِتایحو «شقبا لیا هننافالم یتسیدنک

 .شقا جوزت «بودیا
 ها سا من 51 | اریس E یر اه ام و PTR ؟( ۵

 یزفدوک (هباربم) عقاو هد: سیل اش

 ا كح وکر عقاو هدنن رق لحاسو هدنلحاد

 ا ك
 هست وا یناط مش هل ص كا كنس 3 ا

 ۲ ۵ se e 0 هدن راطس وكن هطآ

ED 

 هدغاط و كنب زمشم ا عز هبلالاوا رایانوب

 .یدرردا داقنعا هنغیدلوا شعوط "

 یاسا «بولو دق مسا .ردهد:عاقترا هزم

REوطاا 6  aAسا  

 N ۱ نر

 برع كنعدق رهش (مویدروغ) قردلوا هدنرانک یر
 دیدهملا مان (هلوک) بولوا رېش ر کسا هدنتهح

 لیسه ر ل(ست )و هلدیعم رب عنصهو كوي صوص۶

 .یدیا رومشم

 یکم كناتس راج (۵5۱ دوخ اب ۲69۱۷) ۱ هو

 لو بط ميولواا دم زا لو نالوا ,
 یردلوا هدنسیش رفت كل از یو دنا راتلب لای رک
 ۔اتسراج . ردهدنسبب ونح قرش هزنمولک ۲۱ ۵ كن هبايو

 «بولوا یربش هاکشراح كاو لزوکا كو لا كل
 ربارب هلیا ( هدون ) نالوا هدنکح یسلحم رپ مویلا

 دیحوتاادعب هلا (هدو) .ردراو یسلاها ۰ ۰

 هیلدع ء روناوا همست (ظ۳05۱-00) هتشپ هد و ایرثکا

eré 

۱ 

ENSنر 3 1 سلع  

 2 ونفلار راد ا FE ۶ ا

 دا یسهناهنک یی ر «یس هیلاع بتاکم

 «یسهباخ هن و ییربط جرا
 ۹ 4 یسها تااب

 ع صمو كوي «یرلهاکجرفن لزوک «یراورتایت ددعنم
 7 عسا (دلیح ور) «یسهیصوصح و هيم” ر هيأ

 .«تاجوسسنم قوماب ءهخوج «كبا «یسرپوک لزوک
 واو هیقیسوف تالآ «تارکسم «تناغ «یاوآ شم وک

 یرازاب ترد هدهنسو یتراحت كزدبا ك «یراهش راف
 هيلع تاود تقو يح ربارپ هلا هد و 22ش . رد راو

 ندنفرط ایزمسوآو ؛شفلوب هدنسبهرادا تح کندی ام

 دعذ د 17 دا هدمب «بوسلوا ق سا رحا ۵ دزیام ز یدادرب-ا

 . ردشلاق هدننلآ وص نادا صیف تكت هب وط ید

 نودا روهظ لالتحا هد هتد «یشراف هیاپ زس وآ هد

 `, هتشب س. ردشمک هنیلا كنایرسوآ هت هرکص هنسرپ

 ۰ عئاو هدن رلطسو كنان راجت یا یا ی یس ات پھ و

 «(سوه) اةرش «(داعون)و (تنوه) الاش «بولوا
 وب سقاب) "بونج « (دارغنوسق) و ورود ی زاب)
 دوخاب (ناغ) و (ریف) «(هسلو) یخد اض «(غ ورد
 ةحاسم «هدلاح ینیدل وا دودحم هاب رثتلاا (نوغرتسیا)
 ىە لس

a 4۹0٥ 

N Yeیسیلاهاو هزتمولیک م م  

 دوش ح ي هدزو تن لاها

 ردد ویو والسا یر وصذ «بولوا نالآ و کی و

 هدد بوک ندنس هب روا ادا كتابا و 7 هب واد

 - اطبو یرللوک كحوک قوح ر «بولوا قاموتو
 یراد «یادغب ینالوصح جاشاپ . ردب واح ید یرلفاق

 زوم وط «تآ 8 «بول واٽ رابع و بارش

 ی

 یو وص ید نیشرذ «بواواق واڪ ك نیزاپ «هدهسا

 یساوه واد رخ ید هیئثدب رویطو

 . ردر وم كب

 هنغا وس E هدد تنش الو را ۰ نامش

 تكناسصقو هدنساصق وایف وص حب ت ي

 ٩ «بولوا هیحا 7 تاج وک هد-::هج برع بونج

 راک م نده رق

٩ 
 ۰ رد ردن كایسا رذا رومشم

۷ 

OEتا  

/ 

8 
۱ 



٤ U Oبونح هزتمولک  

 . ردراو یرلدش راف 2

 ا لاج ا ۳۹ و ۳ ا

 ندناظب اض ىر هکر هد رود ۱ -هنورطب

Et 0هن رزوآ یدهبار کد! اف 6 د فا  

 یماقفر ا ناولبب لیلخ یساغآ یرفک 8
 ۱ . ردذغت وا لتق رار لکی رش جاف 3

 رب لد فرط

 كب هدهدنالریا «بول وا ندنسهزعا

 وم را هدن راع را ۳۷۲ دال یم

 یزادکح هدنال ربا نکی خنک كب «بو-غ وط هدشر ۱

 الاغ هل را ف هد «بولیوط رسا ندنفرط (لیوا)

 هدر را 1۷۲و ؛شعا تدوع هب(هسنارف یتع)

 ششیلاچ هکغا شن یتلنایئشرخ كرهود ههدالریا

 :یدبا شوا یسوپقتسپ كابا تتساتلک (عا۶رالو
 .زدنج و۶ ااو هداهلاخ زا هات ر لا هر

 رد راز آ ض» رکیدو ینا هجر ید یدک 3

e 4روشلوا ارحا یسطرو دنس  . 

 هروک هبهیاب و ریطاتسا (Pégase) ۱ ا 0

 رب لداتق:موهوف ۴
 رلذبا هداع قت راځ ضمب .كردنرباک و ولئام رهق اط رب :
 ؟راشهروک 3

 . زدهد رابتعا 97 4

 ا و «بولوا کا

 ۰ شم هرارولوا a هب هب رعس تعیبط را

 كنسهعطق ایامرب هدینیحدنه (۳۵800) ] _ 1
 هدننساب وند 8 نانل و ددا كرنا

 7 یبانره می هتغامرب 1 (یداوارب ا( ا رش رب

eردعقاو هدن رزوا . PANNبواو و یه » 

 E كار نالوا یانمه مولا
 عدقاو دىر و هلا یلاش ضع

 ۱۰۰و یسلاه ۰ سرقت هدلاح ییدش «بولوا

 یه دنا رب رویم نالوا . ىسەبق هدنعاش را هره

 ندنفرط (اربهواآ) هدنخ را ۱۷۰۷ رېشوب .ردراو

 سیکحشو سیس ات ندیکب هدعب «ب ولید ناسکب 4لا كاخ

 ندنف رط را ریاکنا هدب رلګ رات ۱۸۰ ها ۱۸۲ ۶ و

 كلود ۳م قسم چدر و*ب موج, a ردشغل وا طض

1 ۰ 

 تب او یسل اها E ؛بواوا هبصق وب بی

  ۳ا ( I  ) Patrickا +
۲ a" E 

 ندوص و هک «شمقبج وص رب مروا هرب یتغایآ

 (ترش:(هوآ)و(ناقا رآ) الام تلود و «بولوا یتفتیا
 خد ندنرلتهج بونجو برغ .های) هطخ (نایا رام)
 لیکشت هیلاد لوب رب «قرهلوا طاع هلیرفروک هلاکت |
 .یدرونلوا يس. هلل الو تنغام را (یداواربا) ندا |

 تیک ۳۰۰ یاو ۰ یو. |

 موڈ سم BES ندقدلآ هک زر ید ینایام رب

 تدم ر . یدبا هزبم و

 ۔ ربو طیض ید قتلود وغپ هد ۷ (اربم ولآ)

 هنن اک امس مزیلکنا هد۱۸ ۵۲ .یداشایا قالا هایام

 EAN وغ ل کید .ردشفل وا قالا

 لادنص «ینالوصحم جرپ « یسیلاها ۰ ۹

 یرلساط تهق یاد اسا دصزو یی دعم تولا «اغا

 . زد راو

 ییدتا هدف ط ره ا بد (Pfeiffer) ۱ رفش

 و ے_ااع شلو ترش هل رلتح اس "3

 ۱۷۸و «شغوط هدەنایو هد ۱۷١۹ بول وا نیداق

 .د ر دشل رب ی رلقح وح «ب ول اقل وط . ردشعا تافو هد

 هتح ایس NE یتیدل وا ۵ فرد ا 4 رکص اا

 «قدهلوا رکا «بوبالشاب هب

 جوسا هدعب هرصهو نیطسلق 4ا یلوطااو لیا مرور

 یرکص ندکدشا تحایس هبهدنالسیا هلا ج ورونو

 "هرک هدنحا 1 راهک له تب هد ۱ و ۱۷۵۸ ۱

 ۱۸۵۹و ؛شعا ازحا تحایس ییا هدنفا رطا كضرا ۱
۱ 

 ازحا ی وا ۱ ال

 یتافو هدنس هطا راقغادم «ف وقیح هند ايس ندی ۵

 دم انتحارس ردوا ااو هب همد ر نالوا بح وم

 هجرت ی هرلناسل ات «بودا E دح الآ ۱ یییر

e: 

 1 رب ەدە رب واد (Pegnitz) ك 0

 للاعب هدنتایا (نام) یراقو 1

 ندغریمر ون ه دعد و نددیصق كح وک 8 نالوا یانیه

 «هناو رح ییغوط هک هدعب و هب ودح ادتا كره

 . رولیکو د مس زر و (

(Pe-Kiang-Ho) 1۶رب هدشیح  

 e نایک
 یغ وط هب وح هل اعم دنا لامش هزم ولک ۳۹

 ندکد ندنحا یرهش (نوشاق) كل رهدیا ا

 هنفام ربا (غناکی ا ا

 .ردهدناوط هزم وايک 10۰ . روایک و د ۱

 ۱ «ه رکص ی عطف هوا E زیدولک ۱۰۰

 كن (وق_-غنویسنان) هک رد

 و
Eg 

t< 

9 

۱ 

3 

2 

۳1 

۳ 
1 



 ی دل ب

 ناک
4 

 (Pekin, Pé-King) خنډ 9 1

 ر كوي نالوا یتشیا كلود نيج

 یرارهم (وه غنی ۳ هلا (وه یی) .بولوا رېش
 ۵۵ كدس روش هدنرانک كنهووا رپ زود ها

 هزنموایک ۱۳۰ كن رفروک(ییحف)و هدننونح هزتمولیک

 هلا لاش ضع qa of ‹«قرەلوا هدنسرب لام“

 هونج ندلاش ریش .ردعقاو هدیفقرش لوط ۱۱۶ ۱

 «بولوا هرتموایک ۷ یسیطسو ضعو ۸۲ یلوطتالوا
 هدنلوط هزنمولیک ۳۳ یروس ندا هطاحا یتفارطا

 رکا «بویلوا هروک هنتعسو یسلاها یددسا

 یواح یراهناریوو قلرازمو هس ابو شوب یرلفرط
 نالوا شلدا نام نویلم جاق رب هلیتف و ندنغیدل وا

 بول وا ملا هن رادقم نویلم قح رب كنسهنکس

 یرهش راراا چاسا رهش رگ وکتشم ید ییبدلوا

 ندهلحم۱ ۲ رکیدو ندعسق ییا هل رلعسا ی ریش رلیلنیح و
 «بولوا مقاو هده-علق جا یربش راراتات اراک رم

 4 رادکح یبیلاها . ردهدنحراخ كلوب یرپش رلیلنیح

 بکر ندرلیلنیج هل راتات (وحام) یفیدنلوپ بوسنم
 رادقم ربو نال رف ۱۰۰ ۰۰۰ رال تولوا
 یرنکا كاعنص و فرح باب را . رونل و جد نايتس رخ

 . رار دا وغشم هلقل يخ اس یرلن ایس رخ «بول واند رلزالسم

 «بولوا حساوو كسکو ك رار وس یهدنفا رطا

 یرلقاقوس رکید «هدهسا راو ید یعاق وس کیا را نا

 یرلقاقوس .ربناپق هلرا ورق لقهراب یرهصک .بولوا راط

 یکهدنرلیاج .ردبطتنم رخ یرواو سردلاق

 ناص ره كنيلاها «بولوا كنراکذر

 روس ویسویف ۱۲ كرپش . ردشق وا صیصخت كن ر رب

 نوجا

 كروس .زدراو یرلهلق و حر قوح ر هدنرزوا او

 بول وا ید قدنخر هدنکلشیک هزم ۱۸ هدنفارطا

 «بولاقوص زآ ك ن

 رب اود ل رلیارس راز زا یا كا . رد انفعت
 هدارواهرلیانیح هلیتقو «بولواهدب رېش راراا تموکح

 یددسیدیآع ون تماقا هدنحراخ كنوا یجدهراراادو

 نزا «هدهس رال وط هلا وص نیشق

 ه رپش 2 رلیلنیح «قردهثل وا عفر تبيع وع ول هدعد

UE 
 هدنکەدرحاكا «بو وب روس جاقرب هجا ا هدن رهش

 . رد راشلآ هنن راثا ینراح و «شقعا لوخد ید

 روال رادیو رل وک نص خاطرو «ییارس وادم 2

 یسارو . رودنلو راکش وک ددعتمو راو ابو رلنام

۱5۳۹ 

 .ر دراشم

 E تد نک

 یك ب

 یر ك رال وک روک ذم .ردح رفم و نزم تباع روس

 ردراو یربوک لزوکرب لد مص یلرک نوا هدنرزوا

 یک یدل وب دعم كل وب جاقرب هدنفا رطا كنارس

 نره ربا قوح ر ید هدن رلفرط

 .ردراو رارفظ قاط ضعبو راها: ےسج ءرلقان وق

 هک یر دنلوب ا ر كوي صوص# هن اما كالع

4 
 راس ك رهش

 رص وصخ هنسیردن كندیدح نونف هل ران اسل اپوروآ

 هنب رار ویسیم تیوزج هلیتقو «هناطتکرب مسج «بتکم
 لاها .ردراو ید هعیطمریو هناخدصر رب شارب دباب

 . ردد وج ومجد فب رش عماج حافرب صوصح هب هیمالسا

 و ۱۲۰۰ نددالیم نیکی هروک هناسح كل راولئرح

 یرات ۱۱۲۵ «بوتلوا سیسأت لوا هنس ۰
 یورو كن ویو ءطیض ندنفرط ناخ ریکنح هدنسیدالیم

 .یدا شفلوا نیز و عیسو لییخ ندنفرط نااالبق

 ءوکح مویلا ءبوک هنطبض كنم وق وام هد ۱ 6 ء

 هد۱ 7۱۱۲ .ردوسم هموق و رادکح نرو س تم

 > ییسیخ ندهلزاز

 تكندل رلز ید هرکص هنس ۰ «یک داوا فات

 هد۰١۱۸ .یدیشوا فلت یشک ۱۰۰۰۰ هیررکت

 «ك رهدیا طیض یروش اقفتم یرکسه ریلکناو نسنارف

 تک ۰۰۰ توكلوا بارخ

 -رب دشا اضما یهدهاعم یراکدتسا هننروطاریعا نبح

 .وقرام) یلاوروآ نروک لوا كا یربش و
 ۰ رد (ولو

 (س ویلیا) كنهمغج كلام (۳۵1۱۲) ۱
 .زوا ی رپ (سب ویلیا) و هدنن ر وهج هم چ

 هد امش هرم ولیک N (دلیفغنب رمسا) «قرهلوا هدیر

 .ردراو یسیلاها ۳ «ب ول وا هبصق رب یرک سما

 | نکپ
 هدنکنا غاط هدنفرط عاص كنبربن یموقشا «بولوا

 كنلحاس قینایردا «قرلوا هدنرانک كنءووارب تنمو

 هدنن یهزنم ولیک ۳۰ كناصلیاو هدنفرشهزنمولک ۰

 هنرزوا كراهب روتسم هلراعما یراهناخ .ردعقاو

 «یسلاها ردق ۱۸۰۰ ىجا ؛بوسلوا قینغاط

 ناصباا كنم ال و زیسأنم هدقلد وات رآ

 رب «ینیرش عماج ۲ «یسیش راچ رب كحوک هدنطسو

 .ردراو یسالق تعاس رو یسدس ردم رب «ییهیکتت

 س . رد ٌغآ یساوه «ندنف 3 عبذ رپ هدنفا رطا

 و سس الاش «هلپساضق ناصبلبا سفن



 ا ل پ

 یندابونج «هلیغانس جارد كنتالو هردوقشا ابغو
 ٩۱ «بولوا طاع هلیفاعنس تارب كنتیالو هیاب
 كنغاط (هباع) یسیلأم مق .ردبک س نده رق

 نالوا بیرق هبیموق-شا «بولوا ترابع ندنرلکتا
 جرپ قالو صع هجلشاب .ردتبنم تیاغو هووا یرارب

 یلاها .ردنرابع ندنوتیزو ندنابوبح راس هللا مصمو

 زار ین
 عماج ۲۷ هداضق نورد .ردلسم یسهلج «بولوا

 ردد ووو هک «بتکم ۷ دسردم ۱ «فیرش

 وا یربش رب یسا كناين ودک ام (14]۳0) ۱
 یسههکیراد راو هدنسهطخ (ایاما) بول ] - +

 یرب قععآ هرق نالوا (سایدوا) یم دق م.او هدنبرق

 ینا بیلف یردب 4 ردتکفا .یدیا عقاو هدن رز وا

 .یدیشعا لقن هرېش و ند (هنیدوو) یتعی (هسدا)
 هدنیطساف رلیل این ودک ام س ,ردد ومشم یرادنا رخ ضع

 مولا هک «یدرلشعا همس هلمسا و ییهبصق رب ید

 .ردهدنلاح هیرق ر هلیعما (هح وبلا)

 كەچ کلام (ظ۱۵ (ttsburg ۱ ۰ !الب

 .ا) «هدنت ر وهج (قروون) عروبس ب

 ہر مو ایک ۲۲۰ كن (ینابلآ )و ہدنلحا س یلوک (ناپ

 یا 2 بولوآ هر
 .ردراو

۰۳ ۰ ( (atonاP)لصا ےسا كنوطالفا  
 EYE e ۱ نوال

 [ .هللروپ تعجارم

 وب تعحارم هنسهداب « هتالبال » ] ۱ هال

 [ .هل ر

 هطخ (انوی) کسا كنانو (۳۱۵۱60) ۱ ۲
 رب هدنسدبع بونج كن (هبین)و هدنس

ِ 

AE 

 نددالیم كراو .یدارهش ٤۷۹ هرلی اربا لواهنس

 < وا ارحا راشنح و رلنیآ هد رېش ۲ هنا كنيبلاغ

 هل رال هنن  رلیلاپالپ هدنسهبراحم سنوپولپ .یدروذ

۳۷۳ DEE یدرلشغا تیرخ و طط یرپثو. 

 شفلوا بیرخم "الماک ند فرط رایلهبیآ یخد هدنخشرات
 مھر ی (ایالب) بی رها ادع یه ردنکسا «هددسنا

 .یدیشعا

 | ل ب ۱5۳۷

 ۔اص بهذم هدقلن ایتس رخ (۳۵۱۵۵0) ۱ 9

 یدالیمنرق یحدرد بول وا ندنرابح ] ےک
 ردق هللا هی زج هداراو ؟؛شغوط هدهرتلکنا هدنطساوا

 بهذم رب هج ربآ فلفل و هدصوصحم رکف ر هدنقح

 یا آ هد هسا شفلوآآ عنم یهذم .یدیشعا داحا

 . ردشغل وب رامدآ یا هنبهذم نیکد هب یدالیم نر

 اباد ییا هدامور هلعما و (۳۵۱۵ع6) ۱ ٩

 : ردشک ] (۰-

 كد هنحم رو هە ندنسید الیمشررات ۵ ۵ ۵ یو

 قاژ تنس هلا بیلف تنس هدامورو ؛شغا قلا

 و شم راع اب هرس او تل لا

 قلاب كد هنح را ۵۹۰ ند۵۷۸ یسیعکیا بس

 هليعنم كبهذم نالوا شا روهظ هدایرتسیاو ؛ نا

 .ردشما غ وا

 هدنس هيل امش تهح كنا اسا (۵۱2ع6) 9

 -رادنگح (هیزنشا) ینعب (یروتآ ) 2 ج پ
 هدنلا مالتسا لها ادنا «بولوا یسیحرب كنزا

 یرواب ك (غیردور) یرادکح ایاپسا نالوا ب ولف»

 .ایتس رخ نالوا شعااحلا هنن رلغاط درب اتن هدعب .یدنا

 هدلاح رب لوه هنس چاق ر «بوک هنشاب كران

 «هلح ورخ هدنس دالیم خر ۷۱۸ یرکص ندقدلاق

 لا هتیبلاغ جاق رب هدنرلکتا هنری, یشراف همالسا لها

 «بوسلآ یناونع رادکح هنرزوا كن وو ؛شلوا

 .یدیا شالا سیسأت ید ینیربش (ودیووا)

 هلمسا و (8 ۳۵18 ع]0) س هتاس ۱ ها
 «بول وا یر ربع کیا كرلنایتس رج °

 وا ورتا هد هیک اطنآ هدیدالیم نرق یعنشب یسیحرب
 سدق «هلبا لوبق یفلنایتسرخ «نکیا ریقرب ندنرلیو
 .یدیشمالشاب هفماشاب هلثضایر «بولیکح هنبرلغاط

 یسیجنکیا س .روناوا ارجا یسطرو هدن۸ كناربرخ
 «هدنتس البم را ۳۱۱ بولوا لهک اطن ۲ هن

 ندایق كسکوب رب ینیدنک «نوجما یاش یتسوما
 یسیطروب هد ٩ كناریرخ .ردشعا تافو بوت آ

 .رونل وا ارحا

E۱ نر  (Platehkavitza)هوصوت  
 وی هدنسیآرش مسق كنتيالو تو و

 رادراو «هللا ادب ندنتسوا كبتشا «بولوا غاط رب



 ۱ بآ
 هب ی وذح قرش ه دعب و ةف رش | یراار ج وص هرف و

 که ی اتم كتشالو كالس «قرەنازوا یعوط

 هام ییرغ لاش .ردا طابئرا بسک هلیفاط (شلام)

 یونحو ؛ رولیکو د ۹ (زادراو) راو ص

 .راقآ یرېن (هجوزنسا) می هوص هرق ندنسهللام
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 ناقا ندنس

 .ردراو نامروا جاق رب هدب رلکا یرع بوئح

 ندنرارولبارمءا امور (۳۱۵61010) | ایدچ ال

 -وا یریف كتسویسودوئن یج رب
 « ش۶ وطه د هيني طنط سف هدنسیدالیم خیرات ۳۸۸ «بوا

 اع امور هدنح را ۱۰ .ردشعا تافو هد ۵۰و

 ود هتنراسا دی ك NN) E لرل وغ ه دنس ه سد

 كن وب و ؛شخلوا جوزب ه(فل وان ) ییاق كن وب بوش

 ةيدف ندنف رط (سو رو وه) یردار «هرکص ندناف و

 ه(سناتسن وق) ندنرارادرس «قرهنلوا دادزیسا هاج
 ووا ) «بواوا نداقر هاج ةصدرح .یدیشم راو

 سو رووه یرداربو شا یناونع هك روطاربعا یعب

 رادتفاو ذوفنرب كوي هد رلنامز (ناینیتنلا و) یلغوا هلا
 ی

 ذا كنهیایرآ ¢ ( Pelasges ) ا 9

 ات ءبواوا ا دا 0

 سا كب یيدمهدا طب ض كحر

 لصاو هننسداو هوط «هلرڪه هبا ور وآ ندیطس و

Eیاهشا هدنامز  

 «یکارت «لوخدلو هنس هر زج هبش ناقلاپ یقاط ر «هجلوا

 .ویسله)و شاغاط هنب را هطخ نان ون و ایریلیا اینودک ام

 ءاي رف «ایسیم لریغص ا لد یی زاعو (د

 رب ؛رایدبا سخا لواح ردق هنیرلتهج راسو ایدیل
 «بوقیح هبیرافو رسا رج هیوط ید یرلقاط

 دلفاق هلفافو هورک هورک رانو .یدرلشاف وص هایلاتا

 ؛ندک دشل رب «بواک هرارپ وب ندنرلتهج تارهو ۳
 ماوقا هنن ءهرکص ندقداشای رکا تقو ییسیخ ربو

 یاحاوسکنا و «بولک رلیب اد وب ین رلنله نددت اترا

 فلیفمربحاق یصوط هرلغاط یرلصمالب بلا طیض
 Jb NE یرلغاط (یداقرآ ) نکلای كن وب

 ۱ شلاق نوکبس هل رلخ*الب یسهطخ (هدیب ویچ الب)

 ربات انس رب رح هش ناقل «هددسا

 . ی دنا EY دل رل ڪس الپ هن یمسق لام ںی كل ربغص

 یقاطرب «پ ووا وع ید رلعهالب «هدد وا شعا

 ضعت و هار طظ و رلذ اط رو شتا طال_حا هلرلن و

O ۱5۹۳۸ 

 .هس رانا 1 ند دم رلعالر .یدیشلک هراهطآ

 ۰۰. «بولوا یایسآ ها رلف رط

 اس هه هبایرا ماوسفا ض٣ رکید هدس ید هيا انا . رد راو ۱

 صضع و ۱

u 
۵ v 

 هقدل واه دن رلنف قلراع و نداعم تا +۱ «تعارز ءهد

 يسج شمال و یره رام رای آ : یدنا راو یرلهکلم

 تنی را هی آ نالوا ندلیبف و «بول وا لو ند رشاط

 ها دب وام مارحاو هرلن وب «بورب دشا مس ی هیعیبط ۱

 .یدیا ترابع ندکعا تدایع هرلیش ۳ یربو نح

 داف نداد اقا ول ول یراطاتسا اورو: ناتو یکسا
 یرلعسا كنهینان و ةبذاك ةهلآ كا «بو-لوا ذوح

 مدق ناتوب یک (تودوره) یدلوا هدناسا جالب

 هدنراتامز ی دملا كن وب ردم هلی داپش كنم رلخ روم

 .ود) نالوا شفلوب هدننهج هاب ینعب هد (ريپا) ید

 «بولوا صو ص۶ هرلج-الب یرویشم دعم (نود
 ید یسیلاها كن راراوح و رلبهار ندیآتمدخ هد دبعم

 ندیک ند هاو راطقاو «ماکتم هلناسل جالب

 فا الپ .رلیدا روج هغمشنوف هللا رت راوز

 قالوا دوحوم هدنلاح صااخ مویلا ندماوقا بوسنم

 افحا 4 رلناب رملبا سا «بول وا یموق (دوانرآ ) نکلاپ

 نالوا مولعم یییدلوا هدنناسل جالب هک وج ؟ ردید

 اسا دوانزا كرمك | ندنناحالطصا هنا و رتطاسا
 .رویلیروکیتیدلوا هباشم كي هنالک لیعتسم مویلا هدن
 ءا یتسا جالب «هر وک هننظ كنرقفم نب اتام ضب

 اسل كن هي دق ماوقا رگیدید الپ «بویلوا ندهصاخ
 «نذدنکیذشآ هدافا یتسانعم « کسا »و ٩ رایتخا » هدنن

 «ریکسا » هلک وب ادشا یرلخ روم ےدق ناتو

 ندرلیات و «بوذنا لابعتسا هلیسانعم « رارایتخا »و

 دارم یروکذم موق نالوا شغل وب نک اس هدنات وب لوا

 هدنناسلدژان رآ نالو لنعتسف ویلا دقیق . زد رلشغا
 ندو كنيم (عیمالپ) (نادنکیدلید (قالب) هرابتخا

 رک یسشوا طلا و دوام

۳۹3 

 .امرپسا كنایاسا (Pا (sen ci2 ۱ ۳ الت

 (سرح راق) هد هطح ه رود

 هبصق ر هدنلاعف هزیمولیک 7 كسرح راقو هدا

 رلیلامور یيساو ید هعاو «یسیلاها 8

 یراث آ نو رکید هليل و وص رب بارخ هلاق ندننامز

 بول وا ترا هدر ام هیمرلببدمآ تاح وتو

 «شغل وا یهرت ند فرط ساوفلآ یجدب هد ۹

 ,یدیشلرب و تا زا تما



 ا

 كنت الوزىسانم هدقلد وا را ۵
 -دجش ر 9 با هل ۱ هسالپ

 (لوود) قرهلوا هدنسقرش لامش هزنم ولیک ۱۲ ك

 «بولوا هبرق رب كوي هدنبرق تكننراس لحاس یرهب

 هرد کسا رب شمریدشبت ارزو قوحرب هیدیلع تلود " 1

 وب (اشاب لیعاعسا لسالپ) .ردینطو تك شادناخ کب

 تیاغ یاس دروکذم نادناخ  .رد دندارفا نادناخ

 .رددوجوم یرهبارخ مولا «بولوا لممو عساو
 یدرک . ردکعد یان دنا دو را (هسالپا ۲

 ید كنن ادناخ (نای و )یی دنا و بوسلم كناشاب نطصم "
ِ 1 

 یا هتکلک هدناتسدنه (۳۱۵55۵1) ها ۱

 هزنم ولیک ٤۸ كدا دش صو هدنتل

 مرا ۷ یاو هلاکت بول واهیصقر هدنبوئح ۱

 . ردشل وا بولغمندن رکسع ریلکناهدهیصق وب هدنس د الیه 1

 یس زکس نوا كنايیاساس كولم
 ر همش و غوا 3 (زورمذ) بول وا

 «هدنګ رات ۶ ۸ ۶ دال

 بود سولح لت نارا «دنرزوا یانو كنب ردب ۱

 و هدنناف وو ؟؛شم روس تموکح یا ییاو هنس شد ۱

 یرلخ روم امور . ردشلوا ینلخ دابق یردب كناورش

 نایت کشا ZK .رارو ر و ییمات (Valens) سالاو اکوب

 هلالس «بولک رادکح جوا هاو یدندنسهلالس

٩ 

| 
1 

۱ 

 |شالب |
 . ردیس دهد# كناوربشوت ح

۱ 
1 

۱ 

 را ریخت یجتل ١ نواو یحرب نوا «یحشدب كنءروک ذم

 ۷11 بول وا لیغوا كمارب یر یسیح رب . رد 1
 ۳ 4 : / تن

 ۵( زورمف) ی یا < .ردشمروس ته و ا

 (رال) و شا وا نارکح همت بول وا لغوا ۱

 لغوا يش یبیمنچوا 2 .ردشعا انب برش
 .ردشف روس مکح هنس ۲ هد وب بول وا

 وا یني چ وا نوا كناياكشا كولم اش

 .رديلغوا تشالب یضکرا بول ل اب

۲ 

۱ 

 | هنس ۱ «بودا سولح هنا ربا تخم هدننافو كنن رد

 . رد وه ییدرود تموکح

(Pel gone)ت كنا و دک ام  

 AE كج وکر ندنع اسقا لامش
 | انوغالپ

 د و (ےسالب) كما 3 .یدیا ترابع ندر

 | قلوانوکسم هلراوسالپ كنهطخ ویو «ینادلوا قثشم |
 وب دلییسح هد ةا شقلوا نظ ینبدنل وا هی هلا

۱5۹ ۳ 
 شفاوب نوکسم هل سالب نرطره كناينودکام
 لح هنسهيمس هلا و كنهطخ وا زکلا ندنفیدل وا

 ند ویفا غح یامدق ریهاشم «هسرملاق هرظ , زامهل وا

 ۔وغالپ) كنسبلاها ایودکأم وریپاو ایربلیا (نونارتسا)
 هلیتف رعم یرلساجم

 كنهروکذم ٌهطحو «ندنکیدتا نا ینغیدنلوا هرادا

 رایتخارب هوا یخدهرکص ندنناحوتف كردتکساو بیلف

 شتا هظفاحم ینیزابتما قفل وا هرادا هلیتفرعم یسلجم
 .ریلب هلوا وب هيس هجو ندنضشدلوا لټ یسوا

 الح «بولوا یراج هدقلدّوا رآ مویلا هسیا لوصا و

 ییسا (ای وقالب) هنن رلسلجم رایتخاو راد وارا نوک وب

 .دنلوا هجرت هل ریبعت « یسلجم رانا » هک لرورو

 رایتخا قاط رب نانلوا همس (اب

 هدنخغاعسنات وراص هد شالو یدیآ

 كناسیتم و ی hr ۱ طومال
 .ردبکم ندهرق ۲٩ «بولوا هیحات رب عقاو ه دنز اعم

 كلوصع طومالب «بول وا رر یقلنامرواو قلغاط

 .ردشف وا همس هلسا وب هلیتسانم یرثک

 ا | تنجاتنالب

 وزنآ . ردفو رعم ید هما ۳۳ ےس الس وږنآ) بول وا

Plantagenets ( )  هدزیلکنا 

 نادناخ 3 س ھر وس :ET وکح

 (یورفوز) یعشب بقلم هلیبقل تنحاتالب یتنوق

 یجر یارق هزلکدا نالق لوط ندره یعشب
 - زاوب هلکقعا ح وزن یی (هدلینام) یربق كن ره

 ییزه یک هد٤١٣۱ قحوح ندا دلو ندحاود

 هنس ۲۳۲۱ یسهلالس و :شعا سولح هم هیات

 تیک رب ییهلالس وب ] . ردشم ر وس ثفوکح هدهژیلکنا

 نوصجرتموج- تدم هل رسا ك را را دیکح ندا

 NIE تعحارم هنس و دام «,زریلکن »

BIAUIUS ( ِظ۱۵اتامر  ) يسا 
 ال جاش زیپ ول هوس سو وال

 تر جد كنسهیایموق ورایر «بواوا ندنس

 هدن_سارحا درلن و وا ید زاب ه.ءعفد قوحو «یدا

 اور لیخ هلنعنص و .یدراقیح هن ید یدک

 هدام زاد «بودا باغ ییکلمام «ه رکص ندقد و

 I ردد قحەلو أ رو.خ هکهرب وح یتساط 0 نم رکد ۱ 5 اوج كنب رهش رسانه هطخ و ب وا وا یع دق مشا ك

 شلوا راچ 9

 :بوزات ہکےضم ES ANS .یدیشعا

 تدوع هب و راي كب ه دعد «هدهسدا

 ر کو کد

 دیاقن ندنف رط (ربل وم) روش یسرثکاو « ردد وح وم



 ر ل ب

 ۱۸۳ «بوفوط هدنح را ۲۲۷ دالیملالبق .ردشغلوآ

 .ردشا اف و هد

 هرقو ءدام ا (Ea ه والب

 تند الو ه وص ود هدا رو یدودح عاط 2

 ۱۱ كيهنیس وغو داو هنس وغ عبا هنغاصس كہا

 كن ر م «بول وا هبص 2 ه دنر امس قرش هزم ونک

 LES كل وک رب یا-به نالوا هدي رزوا یسارج

 ماج ۲ «یسلاها ۷ ۵ eke .ردعقاو هدهو وار لز وکو

 هل | هنیس وغ كي هیص وبا . رد را و یاکد ۷ و فرش

 رارق ندنف رط ىس ەرەن و نیلرب هنگ رو هفاط هرق رار

 شر, و هلل وک وا «هن رز وا یتم واقء كنلاها هد دسیا
 . ردشم رولا تورو: هنس هل د ایه

 نیا ضرع و

 .رونلوب رلقولا

 ر هدایالآ ( ۲۱6۱556 ) هسلالت

 هاش هلام هدنغللا رق هسقاص

 هرکص ندا رح كلهزنم ولیک ۱ ۱ «قرقآ یع وط

 . رول وا تبصام هان رم (قنالیریسلا)

 هدنفللا رق هسفاص هدایالآ (۳۱۵۱۵۳) و
 ۱۲۰ 4 (دسرد) «بواوا روم رب “۰

 ضع! هدنحا بول وا هزم ویک ۳

 و

۰ 

 .ردعفا و هان ده یک تب وئح هزم ولیک

 یسیلاها

» ۰ ۳ 

 قوهاو كيا «یسیدا دعا بثکم « یس علف »

 . رد راو یراهش راف تاحوسم

 نوت
 ی

 «بواوا ندنسالع مور (۳۱۵۱۱۵۲) ۱

 «شغوط هدهینیطنطس هد ۵ ۵

 هدهسنارولف تقو لیخ . ردشقا تافو هد ۱6۵۲و
 «بوقارب را جاقرب راد هضراتو هفسلفو «شغفاوب

 ندیوو ؛ شعبا ما ملا یی وطالفا یشداق هبوطس زآ

 هدرادضراعم ضعب هلا ( کرو ) یلنوزب رط ییالوط

 هفحایپ a ۳19 ۱ هسازاب

 ٤ )  ) ۲۱۵۵۵۳7۵ا مسق كنابل تا -

  ENرمش رب یزک م تلابا هدنمل هف ود (هم راد) اغلم

 كنهمرا و هد رو یکی لحاس كنغامربا ( وب) بولوا

  oیو .ردعقاو ه دنا ص لاش هزنمولیک ۵ ۳

 یتکم كود ر هل عسا (ینوربلآ) «یسامها 4

 لو ربمد «یس هاحتک یکم ص وصحم هفلسا ریلکیه و

 راکت «ییارس شفلو صوصحت هراهقود یسا
 ییآرمش « اجو سام دو و كيا «یسهداج 9 لزوک

 , ن لپ \ 0

 رب «بولوا ریڈ رب یکسا كن. ردراو ینارکسم و

 بس و ینایرح لح كن هیخح رات عیافو قوح

 9 .واب) اب اب ع (۵ ومر ة)و (نالیم) “لاش یتایا هسنازلب

 ید اش 5 «(هونح) ندنتهح ۶ء بوح

 یهیعطس ةحاسم «بولوا د ودع هاب رلتلایا (هم را)

Yoo ردیشک ۲۷۹ ۷۲۰ یسیلاها و هزم ولیک برم  

 مسق .ردعماج ییهیحا ٤۷ ‹«بولوا مسقنم هباصق ۲

 نالواییافت را هرم ٥ «بوا وا قلغاط یس ونح

 ر تعو لزوک یسلاش مسق و ندن راکنا كنغاط (انب)

 رم جاق رب ند رکنا قاط روک ذم ردن رابع ندهو وا

 .راروایک ودهنغام ربا (و) كرهدیااو رایسهووا هلن می

 «توط بارش هبا هعونتم تابوبح ینالوصحم هجاشاپ

 قوحیرلاعرم .ردرابع ندرلهویم راسو هناتسک

 یعاو شاط ہل ےاط ییایو جرک .ردرومش یریدیو

 . رویال و ید

 رومش كنايلاتبا (Pellegrini( ا

 . «بوسلوا ندا رل را عو ماسر ۱ به

 تافو هد ۱۹۹۲ و «ش#غو-ط هددیولو هد ۷

 هرءهمشم هينا قوس رب هدایناپساو ابلاتبا .ردشعا

 چاق ر رکید لما وب س .ردشخا روصتو ا

 .راشمل ید ,مغع رب روہشم هللا ماسر

 اغلي و «دنیاموو هاو {(Palanka) ۱ ا

 ر هدناتس راجع هلا ناتس ضو ناتسر ي

 یرومشء كا .ردراو راهبرقو رلابصق ثحوک یو
 ۷۵ كوکساو هدنفاغت بوکسا كالو هوصوق

 یدودح ناتس راغلب قرهلوا هدنسبلاش قرش هزنمولک

 وا یزکرم اضق هک «رد (هقنلب یرکا) عقاو هدنب رق

 ندنحصا « نرش عماج ۲ «یسیلاها ۰۰۰ بول

 ددععتم هدنرزوا یرارب (قارود)و هرد یرکا نک

 «یتعاس رالاچرب «یماج ۱ ءیتکم هبدشر «یرلیرپوک

 هدنفا رطاو یک د ردق ۰ «یسهارخ هعلقرب کسا

 یاضف هقنلر س .ردراو یراه-عابو غا لزوک

 اتش الاعشو ناتسراغلب ندنتهح یلامشقرشو قرش

 هرق خد (بونج «هوناموقو هوش هرپ رض «هلیدودح
 نده رق 4۱۰ «بولوا دودجم هلن لاضق هناچوقو هوط

 قاموقو قلشاط یبظعا مق كنسیضارا .ردبکرم

 تیاسفک هب هيلع تاجایتحا قحآ یراخذ «بوسلوا

 . ردق وح کرا هرق صوص)العو یرلشم . رودا ۱

 ید هخ رهدام ۹ هقنلب قا 2و » هقنلر موا « | —_

 ] . هل ر وب توأم
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(Pellène) ۱ ۳اتا كنا وب  EL 
 .هقفتع تیه ایاخا بولوا یعدق رهش

 -وق) .یدا یر كرپش کیا نوا ندا لیکشت نس

 .ردیتابیرا ها رخضعب «بولوا عقاو هدنزفروک (هتنیر
 طیح رع (0۱6۲, ۳2120) والپ دوخای ۱ 1

 بیت
 هدنسهرآ یلامش ضرع ۸ ٩ هلا ٦ ہ١۳ یدنتهج

 دعت ریازج قاط رب هدیقرش لوط ۱۳۲ ۲۰و

 نو زوا وراط یسهلج . اردک ندددع ۲۰ بول وا

 «لاقروب «یزیوح ناتسدنهو قوحیرلیلاها «بولوا

 كل هتسارک و ی رال وصح یک یتا کش سوم «نوول

 ناقشیلاچو نک اس یرلیلاها .ردلوب یراجاغآ
 هلیناسل ییالع ؛بولوا رلمدآ راکتعاصو یذ هعقدلواو
 -رط رلویناپسا هدنخش را ۱۷۱۰ دطآوب .راررهلکتم
 هدن رخ ا وایدالیم ربخا نرق «هدهس راشفل وا فدک ندنف
 .ردسشل» هنل 1 تامواعم هدنقح یراهیلخاد لاوحا

 .راردد ودعم ندننا رعتسم كنا اپسا

 هدنتهج نیدیآ تكنيل وطن ۲ (۳۵10۲9)
 ۔ادکح كنس ەم دق ةطخ (ایدیل) مقاو ۱ سوپ

 نالواط ولخم هلریطاسا ؛بولوا لغوا 2(لاتن) یر
 دنا 2مذ ندنفرط یرد «هر وک هنګ رات مدق ناوي

 هنکوا كهعهلا نالوا شلوا رفاسم م «كر

 ندنفرط (سرس) یسههلا تعارز یزوموارو «شع وق

 ینغیدلوا ندننا ناسنا كك یرنشم «هددسیا شش
 شم رب و تایحندیکی فا عج ییساضعا «قرهالک آ

 هدع .شعاپ ندنشید لیف ینیزوموا نالوا كيسک او
 مکح هدنس»ریزح هبش هروم بوک ه دو سپواپ

 وب ولپ) هلتتسن هنمان كنوب هریزح هبش وب «هلکم روش

 .یدیشفل وا هیعس « یسهررزج سیولپ » ینعی (سن
 ۳۵۱000۰ ) سوسن و ولپ دوخ ی ۱ سو و ٩1000 - ز وب ولب دوخ اب
 هروم ( 156, 5

 «هروم] . ردیسډ ا و لصا مسا كنسهربزح هبش

 سنوولپ) س [.تعجارم هشراهداه «ناوب »و

 هدنسهرارلیله راپسا هلرلیآ هنآ هدم دق نامز (یسهب رام

 نانو راس هک رده راح رومشء رب نالو عوقو
 ینکنر هیموع برام رب «بولآ فرط یخد ییاموکح
 ۲۷ دهن را 2۰5 ند :۳۱ دالیلالبقو «شلآ

 هجا اب ك رلیل هب رامسا هده رام و .ردشهروس هنس

 طب یدرقول .هدکوف ءایلونا «هنروف :یراقفت#

 و ل ب ۱:۳۱

 - رافآ :یخد یرلقفتم ل الیلهنناو ؛یسیلاها هروم رکا

 نان وبیهدایلاستویارت «هفروف ءاپنالپ «هتقوان «اییا
 یلحاوس یلوطا او دیفس رحم ربازح نکا ,یتاریعتسم

 زاید هدریکد و رلیل هن راپسا هدر .یدنا یسلاھا

 هل رلیل هر وق یبس كنه رام وب .یدا لئوق اهد قرط

 (جارد) هدنسهرآ رلیهفروق نالوا ندننارریعسم كران وب
 یالوط ندنسهدام دادما هن رارجاهم ناتو یک ەد

 . هت راپسا رلیل هثنن روق .ردهعزانم نالوا شا روهظ

 یتراقهرلن و نایت ا «هدلاح یرلفدل وا یرلقفتم كرليل

 هب راسا هد هب راح و .یدرلشخا مد راپ هرلیل هفر وف

 فعض ناو هرزوا تیموع .هددهسرلشارق ریل

 .ردشتا باغ «بولوا راچود هتیارخو

 كء دف ناو ( 5

 | | سادی وا
 . هن راپسا . رد رورشم هلی ور ترثکو هلت راسح پول
 «شقآ هبراحم هلن اعفد هداین ودکامو ایلاستو یشراق هرلیل

 .ردشف وا لو هدایلاست هدنخ را ۳٣٤ دالیلآلبقو

 - یدبا یک كسادن مایا
 كيد ناب ا | ۳1۱۱2۲606, )سوخ راو ولید وخا | ح

 ۵۰ او 4۸ كدالیم «بولوا ندننیخروم رهاشم

 ؟نیطوط دسفر
 ندنفرطیکلع لیصعتادع یتا داو هفسلف هددنناو

 هدننامز (نایتیمود) «قرهنلوا نییعت هرات روم ٥ ضم

 ك (نای ردآ)و «شع ازقینهج وت ك(نایارت) «هلد ورو هیامو ر
 بصن هنکلیلاو یربایا هد بولوا رومأم هتسهررت

 بوک هنس و سو اس ۇرەدنىد وع هننط و .یدا شغل وا

 باختنا هنیکلبهاریند كنول وآ نالوا هدانکندشنوک
 ۱۰ او ۱۳۸ بولوا رعم قوح .یدیشغلوا

 هی را و هيدا را قوح رب .ردشعا تافو هدنخ رات

 ل هسیاقم»یرومشم لا بولوا یبهیفسلفو هیسایسو

 هک «ردانک لصفم ینیدزاپ هلیئاونع « لاوحا جارت
 تاذ سشکیا هاشم یلاوحا ندنربهاشم امورو نانو

 .روب زاو ینیرللاح هجرت «كرهدبا هسیاقم «هبا باضتا

 یجار ضعب زکلای « بولوا دوجوم یر و
 .رددوح وم یسیض ید نت را اب ید یا

 کا یلاوسحا جارت هلهو عبط هلناعفد یراتآ تایلک

 تهذم كنو طالفا .ردشل وا هجر ید هب هنساا

 .یدیا لئاف هحور یاش بول وا عا هنس هن امکح
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 ندهینانور یامکح ریهاشم (۳۱0۱:۲)
 هد رات ۲۰ ۵ AD E «ب ول وا

 ؛شع وط دن رش (سال و وقل) دل حق

 ) کع نکیا
 :یدیشاوا عات دن-ایکح بهذم كنوطالفا .بودا

 قءالک ۲ ید ید راک فا قرن نیا قم

REE f ALما رفس هنا را هدام كناید روغ  

 هدا ۳۸ و

 هو رلق ای اشا ا( ساواس شو ومآ

 نودا

 قرقو «ل
 هدعب .یدیشعشرب بودیک هیامور «نکیا هد رل شا

 ثافو هداروا هدنخح را ۰ «بوایکح هب (ایاپماق)

 داحا ف وضد به ذم ر صوص۶ هتک . ردشا

 « یا شاوا نددیح و تاجا هل_یماع «بودبا

 هلیسدطسا و هبقارمو تولخو تضایر مش حورو

 هنکیدلیهلوا للا همللاهیژرو هندحو هلاهج ناج

 یفد) وا لا هفرش و كنسدنک قحو «یدا دقتعم

 زاهلاقم یوع رب زاد هداقتعاو رکف وب .یدردنآ اعدا

 «هلیا عج ینغوج كرات و (ربفروپ) ندنناد رکاش «بو ای
 .یدرشقا هیعش (هدانا) كرمدا فینصت ددع رزوقط

 تکلم هرادا لوضا كنوطالفا .رددوحوم را وب

 كتيا عضو هبه ر جنو ارجا عقوم یلاتک یییدزاب هدنقح
 هيم” « هیو-طالفا» ینعب ( سیل وب و وتالپ ) هرز وا

 (نایلاغ) روطاربعا هکشیاسیسأت رهش رب (ددجم هداینایماف
 یارحا رادوسح ضع «هدهسا شلآ تصخر ند

 .ید راش وا عنام هنیدصقم

 هدنریطاسا مدق نات وب (۳۱۲۷05) ۱ اب
 «بوتلوا عزیملا نداعمو تور سود

 نظ لغوا ك (نویسای) ا (سرس) یسهبلا تعارز

 ةدننرو ض-هووکرب ناتوط هسک رب هددنلاو «زوتلوا

 هدنحا كفاريوط كراندعم .یدا رولیدا ریوصت

 .یدنا د ودعم ندنسهرملآ مج لتس انم یس وب

 ی نو ولب

(Pluton) ۱هدنریطاسا مدق ناتو  

 هبا لخز بولوا یبلا ممج
 .رونلوا عز یرداربكنوتب هلا یزتشمو لغوا كن(ایر)

 یلاع هل ردارب ایوک .ید
 هیت تواقیک هدنس ه راع نالوا یشراف د درنآ کلش

 «هرکص ندکد تا همساقم

 یهدز شاب رب ینیدلوا شمریداپ هرلترفع نانلوا
 هبلغ هرلنح یرهوق هنلاح رم ريف ینیدنک هدنلآ

 ك (شیم)

 كرەر وتوك دمهج «بوباق ی ( ۵

 یمهملا تعارز هدنس هطا ایلحس .یدیشعآ

 شب رس ور ) «یریف
 . ور و هنن رزوا كنم رب ندسوناپآ .یدیشعا ج وزب

۱:۳۲ 

 2 لنآ ریغاب کرد دوخایو و هدننا كن هرس

 هلاو . یدرولل وا ریوصت هد روص شیب هب هبا رآ رب

 یورش" .یدرردیا مد لاغو هایس یتقو هجک هب ذاک

 کت لج اغآ
 بولوت راد ص وصح هتندابع هدایلاتاو هدناوب

 ۰ ید رون) وا كع تاو انام اک وب یکم

 -یدا هدا (دنس وقا زمس) ناب ایلعس کوب لا

 :كنایودش راو هدن اتا (Plotsk) وچول

 ۵ دن ساب ص لامش هزم ول ڪڪ ۰ £

 32 ابا یک قلهدو و وو هد لحا تب كن هلوتسو و

 «یسدادعا تئکم «یسیلاها ۱۲۰۰۰ بول وا هیصق

 یرلهش ر اف رک «یساسیاک و ؛یسه رواخ كوي

 یماهدو و وو ق جولپ س .ردراو یراه ادگابدو
 ۴ واح ( هی د و دح هیس و رب اب رعو ا ه هیس ور ارش

 كالدوس « هوونسوظوآ ید ندننبج قرش بونحو
 i لوط هی هل وا دو دحم هل رتقاهدو و وو او وزامو

 یا 9۶:2۵ (SN < رده زن«ولیک N ید عو

(Pelouze) |نادنن و ورک هاشم هسنارف  
RR /2  

  شو-ط هدنح راد NAV بول وا

 كندب وییک صانع ضو .ردشغا تافو هد ۱۸۱۷ و

 رار ا مط ر PETES نو و و «شاوا قذو» ف شن

 . ردشم زاد

 یو فردا كا E ۰ ۱ هتس ولت

 اکو ریش رپ کسا شل :
 a عا (یورب) e را:طب یک سا «بولوا

 هد رق ك(دږعس ترون ) یراهبار حو یف وم م ویلا ,یدا

 هدنصم

 تحاص . ردق و رعم هلم” (هنیط) «بوسل وا عقاو

 5 طة سم كس ويلطب ییطس#خ

 .وا ند سادا هسنا رف (۳۱۱۵۱0) و
 ۳ ۳ ل 1

  Uمع وط هدرا ۱۲۸ (ب و) <

 »¢ یرله رظنم كتعيبط « .ردشعا تاقو هد ۱ ۷۲۱ و

 ضعب رکیدو یرتا رب رومشم هرزوا دلج ٩ هلیناونع
 ند ناو یاغي

| 
 1 .هل روپ تعحام

 كے د وص هدناتس راغلب (Plevna) ول

 (دب , و) هدنسلاعم قرش هرم و 6 ۱۳۸

(Plevljé)هحوالسا نا هجا اط  

 هنىسسەدام « یاش اط « 1 ۵و دیما

 ر یر اول هدد رزوا ییاج (دنهنچ وب) عبا هب روم

 هدهامع اا هو وط ندوغ وا ؛ بول وا هیص



 عماج۱۸ و یسیلاها هدایز ند۱۷۰ ۰۰ نامز ینیدنلو
 لاها کا و یددسدا راو قیرش

 ۱۶ ۰۰۰, مولا ییالوط نددت ریه كنسهبمالپس
 هیصق .ردیارخ یرنک ۱ كنعماوحو «ردراویسلاها

 قوح رب «بولوا هدرب رب زود طاح هلرادت قارطا

 یسهیعقوم تیمها «هغلوا عقاو هدنمطاقت لحع كرالوب
 هیصق و .ردتس یراقاق وسو یداع یسهینا .ردراو

 -ورو هیسوز كنیرلتضح اشا ناّمع رادمان یزاغ

 .هنادمتمواقم ییدتنا یشراق هنسهقفتم رک اسع ایام

 كنب رکسعسور هدنخ رات ۱۸۷۷ . ردش وبات رهشهلیس

 یقوم وب هیلاراشم "یزاغ: «هنیرزوا یس یب هن وط
 هتیبلاغ یئاش" ییا یش راق هننرکسع نشد « نوتوط

 نالوایراع ندیاککسا عو ره «ءرکص ندقدل وا لئات

 كرمدا مکح هبا هیارت تاماکعتسا ییمبصق و
 كلور وک ذمهنس هدلاح ینیدنوط قیحآ ین رط هیفوص

 ناموروسور یاب یآ ش نکدهنلوا نوناک ندنزوم
 ند ۰ ۰۰۰ هرلنوو «شمروط یشزاع هن رک

 ناش كهيافع تلود «كرهردر و تابلت هدایز

 كنهیسور تیام .ردشروب وط هللاع نوت یتسی رکسع
 ید قیرط هیفوص هلیسعا قوسو بلج رکسع لتیلک
 ندموعه یرلتمتح اشا نامع هرکس ندکدلسک

 ییا كناماکعسا ینیدلوا شا كنب رکسم سور هدنس

 کام كنب رکسع نمد ءهدهتسا شعآ طبض یتسهرص

 یسدنک .هلیسلوا هدنرادقم لثه چاق رب كنهیاّقع

 كلوا نوناک «هدلاح ینیدلوآ حورج
 رار هلیرکسع نالوا هدنرلهدار ۳۵۰۰۰۰ ید ۰
 هیس ور یتح .یدیشاوار وب هیلست هدن روصربیلن اش هنپ
 تزنشد و نرد رب وتافلت ردقوا هنسب دنک یروطاربعا

 «شمالآ ندا ؟ریدقت یتسهبرکسع تراهم و تعاجش

 هب ولت سو . ردشلنا مارکاو تسرحهداعلاقوف هدنا>و

 ندنفرط ییرغلاعش «یوتشز ندنتهج قرشلامش یغایس
 ها راقاجس هیفول سد یون _«جارو بلغ .هووخاز
 .ردراو یسیلاها ۷۱ ۷۵ «بولوا طا

 بلا یراق وب كنهسنارف (۳۵1۲۵۷) و
 ۳۰۳۵ بوسا وا عاط رب هدنتل نا ب

 .ردراو یعافن را 

 .روم) كندسنارف (ظ۱۵۵۲۳۵6۱) 5

 ٤ 6 كن (هناو)و هدسنتلابا (نابب ۱ لمرولپ

 ۵ فن صق موعهییدتسا «درهروک یتغیدلاق هراج دنتشد

 ی ل پ ۱:۳۳
 هوا هبصق رب 1 کس اصق ه دن سرق مش لامش هزم ول یک

 : ردرا و یس)اها ۶ ۵ ۸ بول

(ei Uرمطاسأ رب 9: ی  
nید ك (سالطآ ) هلعساوب هددیب اب وب  

 . «ارث»

 هلا ر ىلا كرل وب 6 بوشلوا دز ینیدل وا یربق

 کوک میمیو ؛ یسراز هاتسا را و یو هک
 .راشعا لیکشت یایرت هلکعا لوح هرازیدلپ بوقیح

 دل ربط اسا كد 8 ناتو ( (Pelias) 1 سا 1

 (سواف و) 0 4 نخ را ط ولع

 هل (نوت) كن (وربت) یسدجوز ك(سای رق) ) یرادکح

 شل 1 هفاط .«بول وا د) و: 7 نالوا

 فو ك (سایب رق)
 .ایعو دالواو ط ص ن كنب ردارپ , نالوایراو 2

 او انشا روق )ن نوسای ) ندرلن ز وب و «شآ ل ۳

 هل _یعما (تواتوغرآ ) نوا كا و یحد یو

 .یدیشفلوا هيرب ندنفرط رلنایوحو

 کد یا قیودن هه رحم تحایس روش

 اجر ینسلوا ےک ندیکی كنیراردپ هب (یدم) یرربق
 مزال یسقآ كنناق رایتخا ادا هراحم و .هلکقیا

 ییراردپ «قرهنانا رازیف ندنکیدلیوس یکیدلک
 .راشا زاغ وب

 | هيس
 .ردشعآ تافو هد ۱۸۱۶و

 ندنرالاشرام هسئارف (۳۵۱19910۲)
 سوط هد €۷۹ «بولوا

 زارا ه دنطبط كربازح

 .هبرام عرقو ؛شعا بنام عطق هداروا .یلع ام

 ءالام «بول وا یادی ام وق شاب كتيركسع نسنا رق ۵ طیس

 .اونع یسهق ود فوقالام «هنس رز وا یا طط فو

Adسل 3-۳ «عیفرت هنس هبر كل رمشم وارا  

 و EE هردب ولو E تسار نایعا

 ومأم وب كدهننافو «یقرهنلوا بصن هنکلیلاو ریازج

 . ردشل و هدشر

 ) ) = وولي ول تا (Silvio Pelico) — ب
 هد ۳ ۷۸۹ «بولوا ندنسایدا ریهاشم

 .ردشعا تافو هد ۱۸ ۵ و «شغوط هد هتنومابی

 یلعم كنئاسل زسنارف ادا ءپودا لیصحم هدنویل

 E راک وا قاشالا هل رلقیفر ضم هدعب و < ¢ شلوا

 «هددسیا شا ۳7 هل عرب هل د صقم یرہھن كن هارو

 واو ؛

 هد ۱۸۲۰ .یدیشمزاب خد لولاه ضع هدهرص

 قاوا لخدمیذ ءهدنعوقو یلالتخا هتنومایپو یلوبا

 شلدیا وغل ندنفرط یتموکح ایرتسوآ هن وب



 ی ل پب

 هدهسیاشل وا مکح هنمادعا «قرهنلوافرق و لیت

 روا لوح کور اعم فال هاس ٩ یسارح

 لیبس «هرکص ندقدلاف سوح هنس ٩ هد (ع رمابیسا)

 Eê 311ê P1810017) ا رع .یدیشغل وا هل

 .ردشمزاپ هدناکش نامور هلیناونع « میس وب 9

 هدوب و هاب اه جاقرپ وا ندنح رات ایل ا هدنتبس وبحم

 ندنلیید هرلخح .ردشمزاب ید راهموظنم ت ۱ اطر رکید

 «میسوب» .ردشمریک رع هلبا هعلاطمو او زنا و کص

 یسدجر هحزساارف كنسلصا ناونع یرتا لناونع

 مرک | ندنمایدا مراک ا هلیاونع (نوزپ « هم) نالوا

 .ردشفل وا هجرت هزعاعا ندنفرط یرلتیض» یدنفا كب

)Plymouth) ( „نوود) كنهزنلکنا  

 7 كب 3 7 : ا توس
 هزبم ولیک ۰ كنهردن وا و هدننصنم كن رهن : ( ملپ (

 بول وا هاکساو روش رب 2 هدنسډب ص بونح

 مالغاصو وب بکس ندم ٤ یسلاها ۷۳ ۶۵

 «یرانف رب كو «یناماکعتسا لیکم «یسبرکسع نايل

 «یسوراسپ رب لزوک «یلوب ریمد رب ردق ههردنول

 رب هلاونع (دننآ) «یسلشق عساو ۲ «یسدناخ هتسخ

 هارب .ردراو یسهناخدصرو ینکم هب جم ءییون)اراد

 ناللوادعیسالحرب امدقمو نانلو هدنسیشراق ك رپشوب

 (تسوحاسام) كن همت كالام س .ردهد( ترو وود)

 «هد روهج تنوئس و و مت یالطآ طرح 2
 هبصق رب هل باو یځد هدنسیقرش بونح هزتموارک 1

 ك راریلکنا .ردراویسیلاها ۷۰۰۰ ؛بولوا هلکساو

 . ردهبصق یرلکدتیا سیسأت لوا كا هدیلامش یاقب مآ

 ند ویعیبط یاهح رهاشم (ظ۱:۲0) نا

 دن ید وم كنيعيبط خیرات «بوا وا هو

 دوخایو (دموق) كنابل اتبا هدنح را ۲۵ ل.الیم .رد

 هدعبو «شّعا تل رکسع ادا بوغوط»دن بش (هنورو)

 «قرهشاغوا هلئایداو مرلع یار هلکغا ق

 ایامساهدنح را ۱۰۸ ؛شف

 !داق ووآ

 : وب هدر زومآ هضمب ار و.
 .یدیشلوا ییادناموق یساغ ود هندسه هد ٤۷و یسلاو

 ثاسقیفحم ییرلتقو شو «بولوا صیرح كب هب وتق

 هدقاش هدهرفسو

 هدنش رات ۷۳

 «ردا یر Aa ينف تاد رگ و

 یدا رعود ند:)ا بانک هد رب ره

 .روک ندنیش یلاحوب هدنلاعتشا كنناک رب (ووزو) عقاو

 .ول ندامود «ندنکیدتا برش هدایز بودیک دم

 شەزاپ بانک حاق ر زار هقوقحو هګ را ر9

۱5۳ O 
 هرزوا لصف ۳۷ کلا «بویفل و یره «هدهسا

 یرتا وب .رددوجوم یسیعیبط ځرات یدل وا شمزاب
 ندنلاوحا كضرا «بولوا هدنمکح نونف صو رب

  ۳.اورحو تااب ندتنیه ندایفارغح نداوه وح

 .ازباکیه و مسر حو ندبط تاد فم ندنداعم ندا

 هجو رطقانت ضعب هدنجما .ردیا ثح ید ندقلش

E یلااراو اتو وبم 
 هلل اءهةد باتک وب . ردکلام هنفالط یکانوفو) هدتعیط

 هد دنع رابع .ردشفل وا هجرت هب هنسلا رک او عبط

 تاسالطلا بحاص بولوا ینورعم هلیعسا (سانیلب)

 یلغوات او یکی كح وب س . رد روش هاکغد

 هدن را ۱۱ كدالیم «بولوا فورعم هلسا و ید

 -وطاآ .ردشا تافو هد۱۱ هو «شغوط هداهموق)

 یروظنم ك (نایارت) «بولوا یلاو هدنالایا ضمب هدیل
 یزنهبابراو ۱۶ یرادتقاو ذوفت یفیدل وازاح .یدا

 هدو كا سیسأت رهناضتک هلرلبتکمو هباجو قیوفت

 د وا ران آ ینید زای قلعتم ةه را .ردشعا فرص

 نالوا راد هنحدم كنایارت روطارییا هديا

 .رددوح وه یناررح ضە هلیسهلاس رز

(Péligniens, Peligni) ۰كن ایلاتا  

ntندنما وقا (عسالب) ندنس هع دۋ لاها ۱ ی  

 .ربدبانک اسهدنتهج (مویتماس) «بولوا موقرب دودعم

(Pélée, Heeç) ۱ 1ا ییآورت  

 ك(سوالیخآ)ر وشم ندرلنامرهق ندا ] ۲
 ۵ (قایا) یرادمهح (هنیکا) لصا نع «بولوا یردب

 ناف ییردارب 0 «هدلاح ینیدلوا ییعفوا

 هنیرادمکح (هدینویتف) :هلک رت یننطو ندنکیدتا
 هدوآ .هرکص ندکد تبا جوزت ییربق كنوبو ءاجتلا

 ؛شقیک .(سولفو) ها لق اويس ید ینو
 د واک

 تقفاوم هنسهاراکتانح تافیلکت بودا هقالع
 یسهحوز ك (تساق) یرادیکح سواقو

 ماا هل وا شا ضرعت هنس وما نوهکیدغا

 شاصا هدنامروارپ ندنورط (هددسیا 4 ‹قرەنلوا ط را ریکح

 « لتف یقسهحوزو یتساقآ «ب ولو ینل وب قعمرا وق یا

 - افو كنسيراق كلياو «شعا طبض ىت سواقوو

 .شتوط ندجاود زاوب (لیشنآ هلرکید مانو) سوالیخآ
j| (Pembroke) ) «(سلاو) ك  

 ۰ كاا نالوا یانبه هد تم هلي ید رخ



 ان پ 3

 ش هزامولک ۰۵ كنه ردن ولو ۱

 ه دنحا كنب وق هل ر وفایم بول وا هصق ر ی دق کس

 NEVES . ردعقاو هدنب

 ییاکعسا 9 یس داسر یا مالغاص «یسلاها

 قرش لاعش ی ها ین یل توق ELF SNEEZE . ردراو

 تونی ا نرامرک اة رش: «ناغیداق ند هج

 ج روج تنس یند ندنتهج یی علامش «هلیلانق لوتسی رب
 £ یط عو 1۳3۴ لوط «بولوا دود هلیل ان

 .ردراو یسلاها ٩۲ ۰۰۰ یدلاح ییدل وا هزم ولیک

 قفا م را

 .ردیسهبصق (تسودروفرواه) یزکم ییدعش

 ىکەدەىتجچ كلام ( ۵8۲ ) نا دوخاب | .

 ۱32 ۶ «بولوا یبظتم كن (ایناولیسنام) ۳
 . ردشعا تافو هد ۱۷۱۸ و «شعوط هدهردن ول هد

 هیبهذم روما بول وا لغوا كنبرب ندنرالاربمآ ریلکتا
 - هل اع ندنشداوا كلام هراکفا تنرح هدهیساسو

 سا هعفد کیا ندنفرط تموکح و هد رط ندنس

 هناصیصح رب قلقنا رف ۰۰۰۰۰ هرکص ندقدللوا
 یاشمآ لباقم اکو ندنفرط تلود «هلغلوا ثراو

 هک «یدیشا رب ورب رب شمافلوا ناکسا زونه هدیلامش

 . رد روهج نلتید ایا ولين ا هلت هنمسا كنوب مويلا

 نیناوق هاورترحو هنالداع تياغو ناکسا یرب وب

 ییدشا ید هلرلیشحو «بودیا هرادا هلاماطن و

 شعارقیتثینما هدلرلن و .ندنکیدتا تیاعر هرهدهاعم

 لوصا ینیدوق هتکلم و .یدریشعا عنم یراساو

 هنکح یسرادا ساسا كلود هعتج كلام ماظن و

 - هدرک شسیسأت نوت ید یربخ ایلدزلیف  ردتک

 یلیخرب «بولوا تاذ رب تیناسنا بحو میکح .ردیس

 .ردراو ید تفت

 ها كد ایلاموز ىکا PD ] مه ۵

 بو نده سو هرناعو ۱ 0
 ظفحو بسک ربارپ هلا هلآ قاط رب رکید نلنبد (رال)

 كجوڪ كرلتوب درو مز ر هن ورت
 تقو كرا ع «یدراونط هدوا سکره یتیراغص
 (رال)و ۵(تانم) و (تال) یرلکدتا تدابع هدنیلهاج

 . ردک رکهساوا یتسانم رب هلرا (تان) و

a 
 :رددنراعشا هلج

 ریا لا اکا یدلوا دنلب لح كتماق

 ندکناذغز بیس مرید ولاتفسش هچا

 ندنسارعش لنافع یرعه نرق یجتنوا
 تیوش .ردیلیلیا مور «بولوا

1 

 ع د پ ۱:۳۵
 لامش كناتسدنه ( ۵۱0۵1 ) 1

 دنس «بولوا هطح رب لوړ ه دن ع ۱ باجن

 و ندتفیدلوا اورا هلې شب ندیا بیکرت ینیرهن
 .ردشفلوا همس هلم#ا

 هر الاهه باپ س .یسهحاسو دوذح «یھق وم

 ندا لکشت یتسهضوح دنس هل رلکتا اشا كنلابح

 ا «بولوا را مش كن هی ام

 كياتسن اعفاو

 2( عبا هنسهرادا یابع ا یونح بع

 لیس هطخ لقتسم من (هناتوحار) ابونج «هلیسهطخ

 فا اتسحولب و ناتسناعفا ع لمس رب

 ندنتهح یلاش قرش «هلا «والوا ییرغ لامش» ۳۳

 هبقرش بودنج ندير لام .رددودحم هلتیی ید
 ۸۳۰ یبطعا ضعو ٩۰۰ یمطعا لوط نالوا

 EMO ۳ لا ۲۷ ۳۹ ترور
OSرا یر نوطب ۷۱ کا  

 جیره ۳۶۱۸ ٩۲۱ یئهیعطس هحاسم .ردعقاو هدنس

 لەر واک ۲۷۲ ۱۰۱ كنو «بولوا هرن_هولیک

 ٩۲ ۷۰۰ و هدنسهرادا ریلکنا هبیغوط ندصوط
 .ردهدنلا كن هام تاموکح لقتسم من يدهرتموایک

 کلا كاب س . یراپناو لابج یسیعیبط لکش

 ها رص كللابح هالایه یم لام قرش .یاهننم

 لابح هسا ندنتهج لاش بولوا لصاو ردق

 «هلففلوب هدسنلخاد ریهشک یرالم مسفنرم كنهروکذم
 .رویل وا لخاد هاب یرلفرط یعاشآ كنب رلکتا کلا

 عقاو یراکتا كنغاط (ناولس) هدندودح یاش بغ

 مش كتكلم یقوم كتھج وب «بولوا

 «بولوا ترابع ندرهوواو ندراریاب زآ ینالیم یمطعا

 . رد هت رم

 ندنراکتا هیالاپه رم شب ناریدنارق یمسا و هتکلم

 نایرج یرضوط هبیرغ بونج ندیقرش لامش فلناعب

 کوہ كا كرلنوب .راردا ایحاو قس ییاج+ كردبا
 ءبولوا ینامریا (دنس) نالوا یسع كا كنشب

 «بآنیبم «مالهج :یخد رلنو .راردعبا اکوب یرارکید

 ندکدشلرب هلبراربرب «بول وا یرارمن تاسو یوار
 3 نا رولکود هتخامر [ ی سا و دار
 لرلن و . قامرا

 ارج لیدبت قیص كب ندنفیدلوا نیردزآ یرلقاس

 رکید ؛بولک ندریمشک یجوا كليا كرارهنو .راردیا
 باح هلهح و و .راردا ناعب هدنکلج لحاد یر

 هلاکت «هددسیا یا هنسسهلام ناع رح الماک یسهطخ

 روا وا اتاق هب هطح نال وا یانمه



 جد پ
 ید هنس هض وح كنك نالوا عبا هنس هی اف یزف روک

 (هنج) ندا لیکشت یسهیفرش دودح «بودا برقت

 كحوک هددسیغ وب لوک كوي . زدن دن رلعرات تكکنک ی رب

 دردی اب یک یی د) وا قو ی راقلفاطد هل رالوک

 درک هدنشهزا يررم .دهدگطوب تكحشهلوا ع

 شاجآ ندنفرط را رکنا كرکو هدننامز هیمالسا كولم

 . روی و ید رالانف قوچ رب
 .ینورت عبانمو ثاویحو تال وص «یساوهو ماقا

 ملاقا اجب س

 ضووص ید نیشق «یک ینیدلوا قاجص كب یساوه
 ن زاب دل -غل وا دودعم لده راح

 كد هام كلولبا ندد نوا كازو. . رد ر وه للاخ

 قاصص ك اوه ه دی وم لو ندا ما ود

 7 نادر اب ندنسادتبا كنا نوناک . ردیلتب وط رو

 یلکروس ردق وا هددساراو ید یم ومر وغاب ییکیا

 راراق ناغا هدن رلغاط االاه و رار وغاي و .زدکد

 قلم وو یعاربوط هدنناذ دح هددس رو دیا او را یتکلم

 نالوا هدنسق رغ بونج نکلاپ «بولوا وروقو

 یراک دریدنبا كرار یتعی ندهبسزنم ةبرتا یراهووا
 یداهدتسم را هک لا ووا رک :رداکشتم ندراقیسلت

 - وا قرف ید كعانترا .رولوا یرهصک نیر كي

 هرارلاسابقم نیزای هدن رالحم عفترم یک (هلو-) بول

 چاق ر لد رفص نیشرق دلا ییدمک یه> رد ۳ ۰

 هدن رار قول آ یک روهالو لهد زا یناشا هقیقد

 ۲ نیشبق «بوقیح ردق هیهحرد 4 ۵ نزاپ هبا

 . زی ردق هب ه> رد

 هییطارا وروق بام: "ةبسن هنرلذرط راس كدنه

 تنم يخ یارب وط هس «هد هسا ڪا ام هاوه سبایو

 كوص یرکیدو هد رام كلا یر «بولوا رادلوص#و

 , ربثلا تالوصح عو ییا «هرزوا قلوا هدرا

 دوم « هب رآ «یادغب ہچاشاب یالوص# رام كليا

 هرکنکو تابو-بح عاونا رریو غاب هاربس «نوتوت
 یجد ی الوصح رابب دل وص ؛ندیاچ ع ور ناشد ییاج

 BSE «قوما E0 ۰ رہے د «یراد رب : یاسا

 .ردیرابە لدهرب اسو رب ونک کا < دی وح «یشماق

 تایق رت هن وک رب «بونل وا ارحا هدا وصا یيسا ثعارز

 كره رق و هیصق . ردشل رب دشرت رانامر وا ضعب ندنفرط

 ۵ پ ۱:۳۹
 ءرا «شوم «بولوا قوچ هر راجشا هدنراراوج
 نوهل «لاقرو سان [ یلاثفش ,اوآ ءالا «كىرا
 یرلاشرو كرواشبپ . ردقو»- یره ويم و

 

 (تاجارد) نالوا هدنتمح ییوذح برع . رد رومشم

 لیکشت رلنامروا عیساو یرلجاغآ امرخ هدنراوج

  «بولوا روتسم هلوا یرارب نالوا شعهغاشیا . روید,ا
 .ردف وح یرلاعرم

 ( ربغیص «تکس سا تا یسهیلها تاناویح

 ترابع ندهرباتسو زوموط یهود «یک نو وف

 یراربشیآ زیلکناو برع هدنراراح تموکح «بول وا

 رباط لو وب ك «قرهنا وا لارجمسا اک زر سم و

 رانو وق یهدنرلیداو ملاس .ریلپ رردشیتب رازتساو
 ناص هود هدشتمح نع بواج .ردروهشم یبدح

 ةنقیثشناتسا یف ۱۸۸۳۰ ریلی اللوق ید, هد هک
 كي ۸٩ «ریغیص هدایز ندنویلم ٩7 هداشب هروک

 نون وف .نویلم ٩ ءربساو بکنم لب.۳۲۵ ۲ «تآ

 ردد و رز فوت الت ا هو ۱۲۵ «یکو
 ناله بولوا قوح ید یسدیشحو تاداورح

 راکیک عاونا ,یکلی «لاقح «دروف ییآ «نالت رص

 «قواط یاس نوه هزوموط یاب «لادحارقو

 حاس هلرویط راسو شوق هرق «ناغای «كیلکک
 هووا كنکلم .رویللو رلنالب لرهز عون قوحرو

 هاج رېکر ادقمرب نکلا نداعم هدن رتتهجقعلآو هدنرا

 «بواوا ترابع ندد رک رب نالو هدکا ن رد زا

 نورو ی کلا تتاح . هاله
 لزوکو یرلن دعم نک هدرلتهج ضعبو یالق «رقاب

 ایف ہدنتھج رع لام .روسل و یشاط ییا عو

 د روک و ک «یغای شاط «یک ینیدلوا قوج كب یزوط
 یراوص ندسعم یلد روکوک ضعب .راقیچ خد روکو
 ردراو ید

 كياجإ س .یرابهذمو ناساو تیسذح «یسیلاها

 ۲۲ ۷۱۲ ۱۲۰ هروکهنقیتسناتسا ۱۸۸۱ «یسیلاها

 سم ى ۱۱۲ ۶6 یعی قصن نامه بول وایشک

 می GS «یامهارت ی ۰۵

 هدد ادو ی ۲۲۳۹۱ «ناینسرخ ی ۹

 هارد وسنم هبه راس نایدا یروصفو قشدرزی٥٤

 هبنایرآ ما وفا «بولوا بک م ندهذلتم سان-ایلاهاو

 هیلصاماوقا نالوا شلوب هدناتسدنه لواندرلن والا

 ءرلیاربا «رالوغم هراک رت نالوا شتا ترعه هد عبو
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 | 0۳ هد

 رلناسل رکید .ردهدقلزای هلفورح صوصحم هن ریدنک

 .هرناسو ین «یتارگع «یلاکنب «یبولب «یناغفا ,یریعشک "

 ره رایثعاو ذوق قحا بولوا هد ت رکا رلن اسم

 لاها هدنتهح قرش .رددناع همالسا لها هدنفرط

 هلابق هدنتهح برضو هفونص هروک هنیرلتعنص "
 ۱ . رار دمسقنم

 هی وط ندي غ وط یشهطخ باج س .ییایسقت
 لقتسم من قوج رب هلا تلاوا ٠١ عبات هنتموکح ریلکنا

 راقاجنسو هرلقاجس رلتلایا ءبول وا مسقنم هرلتموکح
 .وکح لقتسم من . ردمقن ءراضق هلیناونع « لیصحم »

 بولوا مدقنم هنناموکح هووا هلاموکح لابح رلتم

 تالایا .راردهد ددع ۱ یرایخکیاو ۲ ۵ یی

 رادقم هل رلهحاسمو یاسا كنءهروکذم تاموکحو

 : ردریز هحورب یرلیلاها

 هب ولارادقم

 تاموکعو .ییاها هرتم و )یکم برح تلایا

 ۳ ۱۰۷۳ ۹۹۶ ۱۶ 59 لیهد
 ۳ ۷۳۱ AAV ۲۱۱۳۸ راصح
 ۳ ۱ ۷۲۹ ۳ ۱۰ ۵۶ هلابما

 ۴ ۲ ETI ۰۱ ۳۲ ۷ ردنالج
 ۳ ۲ ۹ ۱۳ ۸۹۹ ناچ مما
 ۳ ۲۱۹۱ ۷ ۲۳ ۷۰ روهال
 ٤ ۱ ۲۷۳۳۶ ۰" ۷ ناتلم

 ۲ ۸ ۳٩۹ ۷ < یدتنیپ لاور

 ۳ ۱ ۱۳۷ ۴۳ 6 41 تاجارد

 ۳ ۱ ۱۸۹ ۳ ۳۲۱۷۰۰ رواشیپ

 ۳۲ 7 ۱۸۸۵۰۰:۳۷ ۰ _ ۰ تالاا "اعج
 ۷" ۳" ۰ 14 ۲ یاموکح هووا
 ۲۰ ۷:9۲ ۹ یناموکح لابح

 4 ان ۰ ۳۰۸ 0 باجنپ "اعج

 ۱۰ ۲۶۷ یرلک ویلا كناموکح لقتسم من یهدهووا

 ۱ ٤1۷ ۳۳و یسهیطس حاسم هزنم ولیک عبرم

 هزام ولیک میرم ۳۸ ۸٤۸ هلا (هلایا) نالوا یسیلاها

 ۔وہ) نالوا یسیلاها ۳ ٤٩ ٤ و یسهیعطس ةحاسم

 لقتسم من کهدلابج .ردیس هیمالسا تموکح (لاپ

۱:۳۷ 

 نالوایرلک ویلا «بولوا كح وک اهد هسیا رلتهوکح ۱ هدرلنهج ضمب هربثک ماوقا راسو رال «ناتاغفا

 هدنروص بکس و طلتم هدرلتهح ضعبو یرآ یریآ

 | «بولوا قوح ید رلناسل ناینلیوس .راردهدقهاشاب

 | ییاتسدنه نند خد(ودرا):یسرو یوع ناک لس ]
 ۱4 «بولوا لیعتسم هدایز اهدیناسل یاب .ردیاسل

 ندنفرط ران امها ربو هدکفلب وس ندنفرط لاها نویلم

۱ 

 ب

 یراهیعطس اسم كنب رلتموکح (رهشاب) هلپا (هبءاج)
SPEكيسيجت رو «ردهح هدایز ندهزەم وليك  

 . رد راویسیلاها 16 ۰۰۰ كنسیخکیا ۰

 0۲ ۸۷۰ هدیانپ س .یرهیرقو هبصقو رهش
 لقتسم ےن یس ۱۸ ۵ 1 «بونلو هبرقو هبصقو ربش

 ۔ود ریاکنا هبیرعوط ندیرعوط یروصقو هداموکح
 د رارپش کهدناموکح لقتسم ےن .ردهدنالیا میت هنتل
 . ردرا ویسلاها ٩۳ ۱۲۹ بول وا (هلایا) یکویدا

 ك (لومرت) هلا (هلتوک راام) نالوا هددجرد یضکیا

 ندکیشنوا .ردراو یرلیلاها روسک كيب رشیمرکی
 داو نکی نوا ۲۸۷ یرهیصق نالوا یسلاهآ دوح
 جواو ۲۷ یرلنالوا هدایز ندکی شب 8 یرانالوا

 عاضا نو :نیراتدالوا هوندا تست لا ها
 با هنتموکح ریلکنا هب یعوط ند ع وط . ردهدن ددغ

 ىق: كن هر وعت تلود هلیتفو یرهش كوي لا كنالاا

 ذاا ی زکر م كنغل روطاربعا ناتسدنه اریخاو شفلو
 ۱۷۲۳٣۲۹۴۰۲ ب وتلو ا یربش (لهد) نالوا شادا

 یجد یرېش نالوا هدهجرد یجکیا ؛رد راو یسیلاها

 «بولوا یربش (ناحیما) نالوا یک 2 رلیهس

 .اجب هدهحرد یصحوا ؛ردراو یسیلاها ۳

 ۱2۹ ۳۷۰ بول هایریش(روهال) نالوایزک رم كب

 نالوا یسیلاها هدایز ندکب یللا .ردراو یسلامها

 .اها ۷۹ ۹۸۲) رواشیب «بواواهدددع ۵ یراربش

 لاور ۰5۷ :۳) هلابما ء(1۸ ۰۷ )٤ ناتلم «(یل

 .رد رار (۵۲ ۱۱۹) ردنالجو )٩۲۹۷۵( ید

 هدنددع ۱۳ یرا ریش نالوایسلاها هدایز ندکی یرکب

 66(۰ ۱۳)هناید ول ؛(4 ۵ ۷ ۲۱۲)توکلایس بول وا

 . ۳ ۷۲۱۲) یاو ۳٩(۰ ۷۰۰) رو زوریف

 یراور Yé)» ۲ ۸۱) لات Yo)» ۰۲ )تام

 هلاو ارحوک ۲۳۱۳۳(۰) لارک ۰/۲۳ )٩۷۲

STARE)امساارد ۲۲(۰ ۳۰۹) ناخیزافارد - 

  ۲۳ REESEرو رایشوه )۳۲۳ ۰۲۱

 شب هلا ك یمرکپ .ردراررش (۲۱ ۷۰۷) مالج
 رهبصقو ربش نالوا یسیلاها هدنرهرآ كيب ۱۱۱

 ید رهبصق نالوایسلاها یغاشآ ندکی شو ۱۰
 ردهدید دع .

 هدروهال راریلکنا س .یتراجتو عیانصو ینراعم

 سپسأت رلنیمارادو ربتکم یلیخ رب هلپا نونفلاراد رب
۷ 



 د ن پ

 هنن راپ دنک ید كيرسم لاها «یک یرلقدلوا شعا

 ضم هرزوا لوصا ییو یرلهسردم وب صوصحم
 .وا یرلناسا ودراو یسرافو ع «بولوا یرلبتکم

 رییعت « هنایدنه » هلشاب عیانص .راردیا لیصحم هنیرز

 «هک عونرب لزوک «یلاش ریمشک هلرلهصاب ىلرپ نانلوا
 «رلینیح لمس هننیبزب رلخاد دراهبرو هذبرش مماوح

 راسو جاف عون رب رویش نالپپی هدنارجوک هاا
 ندج ریو ریفاپ هيرا لسا ضعب هللا هح راج دیس
 لومم ًاطولحم ندقوماو كہا «ییاوآ عاونا لوم

 هن ندننوت هود «هشقا یلنادیالقو یلهمریص یسیضب و

 «بولواترابع ندهزاسو تاجوسنمع و رپ یلهمریص

 ٩۱۹۳۹۰ عج هدراداخو هد رادش ر افن وخ چسن همصاب

 یتراحت .ردراو راهقبرباف ضعب هدلوصا یکیو ءاکتسد
 یابع «هایرفرط راس كدنه «بولوا كاشیا كب ید

 ناتسک ریو تب و نيج «هلا اوروآ هلیش رط یلوب رمد

 براش ةعتما قوح كب هلناریاو ناتسناغفاو هللا قرش

 نوصلاوحا راس ] .روبدبا هلدابم هیضرا تالوصحم و
 | .هل رو تعحارم هنسهدام « دنه »

 ودرا كنفاجس و تیالو نوزبرط
۰ 

 دشن
E SEYبول وا هیحا 7 قم  

 .ردک ر ندهبرق ۲

 كيد ر شب « (Penta pole) ۱ لوادن

 یتویفارغجنان وب یکسا مساوب نالوا ۰

 :یراهجاس ۵ رلنوب .یدریلیرب و هرارب قوچ رب ندنفرط
 کی رب «مدق ناوربق بولوا هدنس هطخ هقرب الوا

 ؛یدیا عماج ینیرارېش سیانوتبو این ولوپآ «نوینسرآ
 «همودوس «بولوا هدنسیونجمق كنيطساف او —
 ترابع ندنرارهش روغسو موس ههدا هروموغ

 ندسنف رط یامس شئآ یدرد كلبا كرلن و هک «یدىا

 ییوتج نر كنیطسلف الا س ؛يديشفل وا بيرس

 نوراقآو داغ «توزآ «نالقسع «هرع «بول واهدنتهح

 رغص یاییسآ ابار س ؛یدبا ترابع ندنرربش

 ندننارمعتسم درلنایرود «بولوا هدنسونج بر
 سوربماقو سولا «سودنیل «یوگناتسا «هدینف

 «بول وا هدايلاتبا ًاسماخ س ؛یدا بکر م ندنرارهش

 ییرارهش هنوقن آو ایلاغییسس وان «وراسپ «ینییر

 .یدیا عماج
 .ارعش ناربا (یزار س 4 ۷۹
 نرف یعئش .ردیلیر «پولوا ندنس ۰

۱ ۱6۳۸ 

 رف ن هلودلادج ندهلاود .بوباشاب هدنلئاوا یرعه

 ۳ بالا ن لیعامسا .ردشفل و بوسنم هبهلودلا

 ندنف رط یایراف ریهظ هحاوخ و دی رت ندنو رط داع

 هدنرلناسل یلیدو یسرافو نم .ردشفلوا حد

 : ردندهلح وا صابر وش .ردراو یرامشا

 تسول اور زور ود ندرک رذح دلم زا

 تسین اضق هک یزورو دشاب اضق هک یزور

 دوس دنکن ششوک دشاب اضق هک یزور
 تسيل اور كرم نارد تسیناضق هکیزور

 هد
 , هپ

 ویر هد دیمزا هدنراوح تداعسرد

 كلوي رب هدناحاس هرحمو

 .ردمیات هنساضق لاتر قم هنت اما رهش «بولوا هبرق

 هدنسقرش بونح هزهولیک ۷ كلاترقو ۲ 6 كرادکسا

 .هناخ ییوک هلراهینیصو كشوک یلیخ «بولوا عقاو

 هدهسیدا یواح ییهراسو ناکد رادقم ربو ینیر
 بارخ "لماک نامه ندشرح رب نالوب عوقو اریخا
 .دنب) یعدق مسا بولوا هبصق رب کسا .رد شاوا
 وا یسهلکسا رواو و نقوم لو ربمد .رد (نویخح

 .ردقو همش هدنفحهنلوا مر ندیکی «بول
 1 موعد دوحای ۱

 مسا igi (Pendenissum "ەپ

 1 .هل روپ تعحام هنسدام ¢ ییسوم » ] .ردییدق

 دنالربموک كنءزباکنا ی ما
 ۔ولیک ۲۸ كن ( هلسل راق )و هدنتلاا

 ۸۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنسبفرش بودنج هزام
 . رد راویسهناخ هوم یییبطخیراتو یسهناضنک «یسیلاها

 كتابا نالوا ييانمه هددیسور (۳۵02۵) ۱ ۱۰
 

^ . | 

 ۹٩ ۸ كن ءو قسوم «بولوا رهش رب ی زکر م
 هلا رج نالوا ییانهو هدنسقش بوح هزنم ولیک

 ها ۲۰۰۰۰ .ردعقاو هدنساقتللم كناچ (اروس)
 ماج «نتراح نوباصو قرد «یسیدادعابثکم «یسیل

 قلا ا ریپ س .ردراو یرازا لویو یرهقرباف

 اب ونج «(كسريبيس) قرش «(دوروغوو ول ینبن) لاش

 دودحم هلی رلثلایا (فوپمات) یخد اض «(فوناراس)
 هزتمولک عبرم ۲۸ ۸۳۹ یشهیعطس ٌهحاسم ؛بولوا

 «سور هدرلنو هک ردیشک ۱ ۰۲ ۸۷ یسیلاهاو

 .ردیکم ندماوقا راس و ریکساب «قولاق «شاووچ

 ههاشاب .ردتننم یسپضارا «بولوا لد تعم یساوه
 «بول واترابع ندنشک هللا هعون:م تابوبح ینالوصحم

 .روللو ید یرلندعم جازو دروکوک «ومد



 و ب

 ون رو) كن ,زیلکنا ی 3ا ۳

 ۱۰۰ ۵نوتس وا) و هدنئاایا (یا 4

 «بواوا هلکساو هبصق رب هدنسبرع بونح هزنمولیک

 زیکد «ینایل نوحاریک تارک «یسیلاها ۶
 .رد راو یندعم یالقو یساوه لزوک «یرلماج

 .هح وز كسیل وا رومشم (6۵961000) ۱ ۳

 .راهسا بول وایسهدلاو كقالت و ی 3

 هبآورت كسیلوا .یدایزبق كسو راشا یرادکح ه

 نسح «هدننبوبیف نروس هنس یبرکپ هلئدوعو تبع
 كاج وزت رلمدآ قوح كب ییهولنپ «هلیبسح یلاحو

 هدندید ربتب ییهروج ییی دل وا ہد کش | «هدهس راشخسیا

 هصک ینکیدلشیا زود وک لا دعو یغحءراو

 كنج وز «بوبت# ٽقو رچ۳ یسهروج «ندنکی دکو س

 .ردهروپش هیسلواشعا تمواقم هرلبلاط دهند وع

 ید هر شمامراو هی دسیک امر یدتساور ۶ رکید

 هدندوع سیل وا ندنشدماف رادافو هد هنس هح وق

 .یدیشقا درطو قیلطت ینسیدنک
 تولوا ندراماسرب روهشم (ظ۳۵)) ۱ ۱

 .واف هد ۱4۸۸ .رددرک اش كلئافار

 صضءب . ردشعا تافو هد ۸ «بوفوط هددسنار

 ۱ كن قرف ندن را ] كنم داتسا بول وا دووم یراربا 1
A 

 .ر
 ۱۳۰ كنايسنلاوو هدننلوا (ايسنل هوس .او) كاا سا (ظ۰۵156012) گن لا

 هصق كج وک رب مکهس هدنسقرش لامش هزنمولیک

 كنایق رب ندا لیکشت هریزج هبش كجوک رب «بولوا
 سلدنا هدنسدالیم مرا ۲۳ .ردعقا و هد رزوا

 ند۱۱ ۵ «قرهنلوا طبض ندنلایسهیمالسا تموکح

 وا نوا نانل وب هدنساعدا قلا كدهنخم را ۵

 ذاخحتا رقم ندنفرط (نالف) یحشزکس هبا (اونب) یجج

 .یدرشغ وا

«JT» | (Alpes Pennines) == JT) . . 

 ۰ 5 0 0 هتسهدام ۱ لس
 یکهدایلاست (Pénée, Peneus( ۱ سو
 . رد دق مسا كن ربع ایرتمالاس اچ

 كن وب — [.هل روب تعحارم هنسهدام «اربعالاس 21

 هک «یدا راو رې زر ها و ید هدنس هطخ (هدیلا)

 .ردفورعم هلیسا (ینوتساق) نوک و

 «بولوا ینامریا كوي لا كیايلاتا (۴۵) ۱
 هضوحر كوي هدنسیلاعش مسف كنکلع وب 1

 او پ ۱۵:۳۹

 بلآ هددودح دسنارف هلا الاتبا .رودا الت

 یموط هقرش هللاعب ندنفاط (وزیو) كنسهل ساس

 ه وه رق «هسنازلپ «لازاق ونرو داش راق «قردقآ

 ۲۵۰و ندکدع ندنحا یرهبصقو ربش هلاتسآوفو

 كوي کیا «هرکص ندکدتیا عطق هفاسم كلءرتمولیک

 هنیزفروک كیدنو «یردلبریآ هلوق كچوک جاق رو
 هل رلغاط نینبآ فرط خاصو پلآ یفرطلوص . رولیک ود

 كرار قوح رب ننیا ندهلسلس ییا وب «بولوا طاحم

 : یر ەچ شاب ك راربن ینیدلآ ندلوص . ردبا عج ینیراوص
 نیست ایسس .اتیلاب برود .ایروئسا ءایراپ ر ورود

 ید كرري دلا ندفاصو ؛وت ویلوا ءادآ

 «هجل ورات .اییرت «ایویرقسا یبراا : یراههلشاب
 یصنم .ردیرپاچ ون رو ورانا «ایکس «ولوتسورف

 طالنخا ید هلیغاىرا (جیدآ) ندلوف جاق رب هدنن رق

 «ندنغیدشاط هدایز هدرلس وم رروغاب قامریاو .ردا

 قوسج رب شلباپ یرب ندیکسا هدنرارانک یسارجم

 ربدکبرب هنیزغآ «بوریدنیا موق یراوص .ردراو رادس
 تفامرا و .ردلکشم یلیخ نافسربس «ندنکید

 بول وایواح یهووارب لزوک تیافو شینک یس هض وح

 هرباس و جن رپ یلتیلکو «ردیتمج رادلوصع كا كنایلاتبا

 یمسا كغامرپا و هدننامز رلیلامور .رریو ینالوصح

 همس (سونادیرا ) لوا اهد «بولوا (سودا)

 .یدرودل وا

 كنالاوا هتربب یعاشآ هدهسنارف (۲۵۷) ۱

 یر (وودواف) بول وا رهش رب یزکم ) ۰
 هدنسسض بونح هزنموایک ۷۷ كسراو هدنرانک

 و« یسدادعا بتکم «یسلاها ۲۱۱۸٩ .ردعقاو

 «یس»ه رظنم لزوک ,یتیعج تعارز «یسهناهنک «یسهز

 ینامروا رب نالوا دانا ہاکج رفت «ییارس رب یکسا

 هرفس «یرهناخ ایوب «یراهناخنابد «یسورتاین لزوک
 یح درد لارق .ردراو ییارش یاو یرلهشرباف یزپ

 یلکیه هدنادسیم رب لزوک «بوغوط هدرهش وب یزبه

 . رد راو
 . هع دق تاق كنسنارف (۳۵۱۱01) و

 لاش «بولوا یسهتطخ رب هدنس ۰

 طریح رج اض «هلیرل طخ هنروئو وزنآ .هیار
 سپنواو هواوننس آوموسق ابونج «هلیا یسالطآ
 طاع هلیراهطخ هشرامو یرب ید قرش «هلراهطخ

 «بولوا یربش (هټ آوپ) یزکرم .یدبا دودو



 قاحا ههسنارف E هدن رخاوا

 ۱5:۰ ا و پ

۱۳ RE RI 
 تو ب

 زودو شینک «یناماکعسا «یتحر «ینایل لزوک ۱ یغاشآو یراقو .یدا نوکسم هلیموق (یوانکی)

 . یکیا» موبلا وئآوب یرافوب «بولوا مسقنم

 یند واو یناشاو یییرلتلاا 7۳ هلا «هروس
 لک یسانناسآ هوق .ردتشایا لیکشن قلا (هدناو)

 یرلقیلاب هلن اهاویح وآو یرلنامروا «بولوا هدطسوتم

 یم «یشاطیبای هرات دعم ریمدو نومیتن آ .ردقوح

 .رونل و تاذعسمقوح هدهطحت وب .ردفوحیزوطو

 قحس ههناتیکآ هل یتقو

 دم هب وئآ ون

N ESERراس  

 هقود هدسعب یرلتنوقو «شاوا قلتنوق رب هجرآ
 .یدیا رضا طب ید یاتیکآ «بولآ یناوسنع

 هزملکناهدعبو هنغللارق هسنارف هدنماقم زاهح هد ۷

 هدتشهزا تلود ییاو تقو سرخ رو ؛شمکع هب

 یدالیم لرو ید زد نوا تواتر بولاف د

 رددوا

 كتتلايا(هنايو) هدهسنا و (۳۵۱۱۱6۲5) ۳

 هلا ( نلق ) «بولوا رېش رب یزکم
 هزتمولیک ۳۲۵ كسرابو هدنساقتامكنب زا من (هروآو)

Eیسیلاها » 

 «یرلبتکم جارج
 . هسردم صوصحم هبابهر هَقناط «یسیدادعا تیر

٩ 

 .ردعقاو هدنساب ع بونح

 > نف ها هل ده و بط «ییوتفلار اد

 حجراتو هقرتع راث «يسەچتاب تااب یسهنادتک ۳

 رب کسا «یرانیعج عیانصو تعارز «یسهزوم یعیبط

 راثآ ضعب هلاق ندشامز رلیامور «یرلاسیلک مخاط

 یر هش رباف تا رکسمو ایوب یییح «هلناف «یسهقیثع

 رب کیسا نالوا یسوپق ۷ .ردراو یتراج لیخو
 .ردیلقیسالوطو راط یرل؛افوس بولوا طاح هلروس

 تنسهطح ( وئآوب ) هلبئقو «بولوا ریش رب کیسا
 .یدیا یر کیه

 (,زاوا هنیس )كن هسنا رف(۳01551] ۱ 1
 E كنب رم : (هنیس) و هدا CE گپ

 (یاسرو) «بولوا هبصق رب یزکم هیحا هدنراسی
 یلاها ٩۱۰۰ و عفاو هدنسع لاش هزتمولیک ۸

 میافو ضعب ؛بولوا هبصق رب کسا .ردصاج ی
 .ردشفل وب ینایرج لخم كنه رات

la (Pointe-ù-Pitre) ۱ هرتببآ ت E 

 .ارفو ندنربارج لیت كن 5

 ف بونح كتتنهطآ (هیولدآوغ) ندنناکلتسم هسن

 هدهفاسم كلهرتم ولیک ۵ ۰ ندن ریش (ر ساب) و هدناحاس

 یسلاها ۰ «بولوا هاکساو روش رب عقاو

 .ردراو یتراحم كلشیاو یرافاقوس

 | وس اوب
 ور ربها شم هسنارف (۴010)
 هد ۷ زا ند ويض

 هب هیضایر مولع .ردشعا تافو هد ۱۸۵٩ و شوطا |

 .ردشقارب هربتعم راثآ لیخ راد

 هدنسا روش ریهاشم یلکنا ا

 ' «شغوط هدهردنول هد ۱٨۸۸ «بولوا

 رعش نکیا هدنشاب ۱۲ .ردشعا تافو هد ۱۷4۶ و

 ؛شلوا لذا هب ریش رب كوي «بوالشا هک وس

 لزوک قوج رب .یدیشءازق تور كویب رب ندنراثآو

 تسوریموا .ردراو ییایلزه ضعو یراهموظنم
 ًامطن ید یتسهروپشم ةموسظنم لناونع « هدایلیا »

 .ردشعا هجرت هبهحریلکنا

 | نایبو
 ۳۷۰ كهئوفو «بولوا هبصق رب یزک م كنتلاا

 ۱۸۲۲ ندرح یاذح «هدنس غ بوج هزنمولیک

 ناش «یقرهلوا هدنرق كناکرب ییاو هدنعافترا هرتم

 یسلاها ۰
 .ردراویآراحش كلشیا لییخو یسهناخشرض «یتونفلاراد

 «قرهنل وا سیسأت ندنفرط رلویاپسا هد ۷
 ند راه راحم لالقتس

 یساوه كشسراراوح .ردشلوا ررضتم ندهلزازو

 نوتلآ کو «بولوآ تبنم ك یغارپوطو لزوک تباغ

 اب ونج یاقسآ 0( ۵ (

 ( هقواق) هدشروهج ایبهولوق

 «هددس دا كوي اتتهد هلیتف و

 . رد راو ید یرلن دعم

aa (Poperinghe) 1بخت 0 کت و ;  
 ۱۱ كن (هربیا) و هدنتلاا هردن الف 9

 یسیلاها ۰ ی ےک هزنمولیک

 یرهناتغادو یراهناضکی 2 اسا هل را هقیرب اف هحوسحو

 .ردراو

)Pop ham ( 0نا ند للارمآ هزیلکنا  

 ربلکنا یهدیدنه طيح رحم بول ۱ ۲ بک
 قوحرب ندرلیلکتلفو «تمدح هنعسوتلیرخ كنناکلتسم

 لا هنایفشک ضعب هجئافس ریسو ؛شقا طبض رارپ

 تافو هد ۱۸۲۰ «بوغوط هد ۱۷۱۲ .ردشلوا

 . ردشعا

 تب مبات هند ادو ( ۳۵۱۸۵۱۵ (

 | الاو ؛بوبلوا یدبعم دوپ كا كراتسرپ



 ٽو ب

 ا ك وب كا دل رلیادو و هد رق یرهش (دسال) ه دباب 1

 .ردهدنسهرادا تح كن(امال یالاد) نالوا یایاور

 یعکیا هلیل اج و نسح بول وا | نیکو

 هل وا لئات هند اغ هدهب راع ییدشا یش راق دهی

 ‹«قرەنلوا فیطات ها ونع كلسن رب و هلیسهبر كل رمشم

 .دیساقهتن اهل . ىديشملوا یک وشاب كنهس ور هدي .

 ت ضعب «ك رودیا و یک رفو «فیلکد یس ۱

 هدنقح یسلاها رار ییدتنا طیضو «شییاص هبهاصررح

 كندنن زبق . یدیشم روڪ اور تافاسنعا قوح كب

 رک باستک ۱ ندنهجوتو تیوتفم نالوا هنسیدنک

 باغ نهجوت كنه روطارپعا تیابت «هلکع | رورضو
 . ردشلیا تافو هدشا هد ۱۷۹۱و ؛شّعا

)P01128(4 ا) هدیونح یایلاتا  

 هبصق ر یز کم كلا ا گپ

 عقاو و هرتمولک ۱ ۰ كنو «بو-) وا

 . ردعماج ییلاها ٩۱۱ ۶ ۶ ء و

 ( یروس ) كنهزیلکدا ( Putney ) ۱ رم

 زی وارک ۹ كردن ول و هدنتلایا گپ

 . ردراو یل اها ioe «بولوا هبصق رب هدنن ص

 . ردینط و 2(نوبیح) رومش خ روه
)Puteau( | +هدنشلایا (هنیس) تكیهسنارف  

 «بوا وا هیصق ۲ هدننغ هرم وليك ۸ كسرا قردلوا

 نودواو روک هل روک ندعم «یسلاها ۰۹*۱

 «یرهش راف هعصاد «یسهلک-او نايا صوصحم هب آش و

 .ردراو یرلکشوک لزوکو یرلاک روهش

 كتلاا نالوا بانه هدنننروهج ۱ یوو

 | هلایونج ضرع ۱٩ ۲۵ «بولوا رهش رب یزکم
 4۱۰ ندرح یاذح- .هدیرف لوط ۱۷

 ۱ دا كنفاط (ىسوتوب هدورح) و هدنعاش را هزم

 «نکیا راو یسلاها ٠٠۰ ۰۰۰ لیتو .ردعقاو

 یقوم .ردشغا هنرادقم ٠١ ۰۰۰ ینوفن مویلا

 یساوهو مظتنم ريغ یرلقاقوس «بولوا یلشیفوب كب
 شموک قوح كب هدفاط یهدنتسوا . ردل وحلا میرس

 یوتوب س .ردهدنف وا حارخا بوتلو یرلن دعم

 (هبهااش وق) و (وروررا ال مش :(ساق راش) رش یتلایا

  (Potosi)رد راو یوک رب هلیعسا و ویا و كنيب ونج یا ممآ .

۱:۱ 

 ۱ |` ندن رلاش رامهیس و ر (۳۵۱۵۲۵۱۲)

 جد

 رګ یخد ابض «هلبتیروهج نیتنجرآ ًابونج اب رللیا
 یسهیعطس ةحاسم «بولوا دودحمو طاع هلربک طيح
 ۲۸۱ ۲۲۹ یسلاهاو هزنهولبک عبرم ۱ ۰ ۱

 «یرلن دعم شم وک ىلا كب «یرلغاط كو ا 7۳/4 ١

 | مع تلود هد ۱۷۷۲و شع ازد هح و كىەنىزەق
 E یرلوک یزوطو یر وص ندعم

 هدیلاش یاشیمآ (ظ۵۱۵۳۵۵16) ] با *
 ۱ قامو و
€ 

 هدنسهیفرش تهح كي هعمج تالاع

 ۔وھج (دنالبرام) هلا (اینیجریو) «بولوا یامریارب .
 توئح فای اع ند رتغاط (راغل) هدندودح تن رلت ر |

 نوتعنساو «لووتحر وح قردقآ یے وط هب قرش

NEOكه زنم وایک ٦ و ندکدک ند راربش  

 ۔ود هنن وق (تیاسح) یرکص ندکدتا عطق م

 هردو دنتعس و ژمولک ۱ ۳ بی رق دنرصذه وک

 .ردراو یراهلالش قوحر هدنسارج

 ى ەد:س ايس اقفاق كيهيس ور (Poti) ۱ ینو

 هدنلحاس رکدهرقو هدننا ایا (ییات و) ۱ ی

 هاکساو دبصق 7۳ ه دنصتم ا (ین و ر) قره وا

 هلی رط سیلفت .ردزاو یسیل اها ٤۸۷۰ «بولوا

 «بولوا ندبه كن لو ربهد نالوا یپنع هبوک اب

 تن ریوی ر روکذم رد را و ید یس هبعش رب هم وطاب

 هدن رخ رالنامع ید هبصق «هلغلوا (شاف) یمسایکسا

 «نکیا ندهینامع كلام . ردفورعم هلیما (یسهعلق شاذ)
 . ردشم وا رب هب هیس ور هد ۱ ۲۲۹

ED e MO دنسک یکه دن رق تكيالس 0 ۱۳ ایدتو دن هد 8 ٠ 

 کسا هدنخزرب كنس هرز هبش هرب تل تیم ر

 بياف «نکیا ندنناکلقسم كرلیلەننآ «بولوا رهش رب

 ند رازاذکح اینودکام قرهنلوا طبس ندنفرط

 هيم (هردناسق)و نییزنو عیسوت ندنفرط (ردناسق)
 (هقانی) نا بولا دوجوم یرهناربو .یدیشفالوا

 | مادچو
 (لوامر «هدنسبب یک توئح هرم وتل 9 نیل رب ۱

 هردءقاو هدنسهرآ لوک ییاو هدننیع لحاس تم رم

 بتکم «یسهب رکسعبتاکم ددعتم «یسیلاها ۵

 «یسدادعا بتکم «یتکم راعا سریع «یییانص

 ییارس جاق رب «یسهناخهنوم یعیبط خیرات .یسهناضنک
 كوب نوئوت کش «هحسا «یسهعنصم ها راسو

 هدنراو.> و ی رلهش راق هرباسو ممم تاج وسنم

 ی رب نص .ردراو یراکشوک صوصم هنلارق هیس ورب



 د و ب

 نانی د مادح و یکی «بودبا م ,سقن هب کیا یرهش لانق

 .ردشف وانییزب و ميسون ندنفر ۲ قیرد رف دوی یمسق

 ریهاشم ه رد دت :کح یت ھا یضکیا كن هی و رپ

 یضاحس ماد و oF 8 لووه بن ی

 یس هیعطس هحاسم ؛ب ول وا طاح هرغل هق ود (وسد

e۱ ۲۲۱۱۲۰ یسیلاهاو هزم ولیک عبرم  

 هدهسا هدنلخاد لرفاوهس وب یرهش نلل رب :راتفک

 ید ودام 4 غعرودنارپ 3 .رونلوا هرادا هب ربآ

 [ رویت تا
(Podgoritza)هدغاط هرق  

 هدنق رش ەرە ولیک ۲ كن هيتح خروغدوب

 هحارومو هدنسس ف لامش هزم ولیک or كنەردوةشاو

 یسلاها ۳۱۳و بمب «بول وا هبصق ر هدرانک یری

 یروس هدنفا رطا «یسهءاقرب هده یک هدننس وا . رد راو

 لزوک كب هلیما یسیرپوک ریزو هدنرزوا هحارومو

 هدنامز ها "هرادا . رد راو یسروک ر نیتمو

 نیل رب یدهس دی كليا كب راحو روم یس راچ

 هد رک | دهن رزوا کر هفاط هرف هلی س ه ده اعم

 «ندنرکدا ترعه هبهردوقشا هیمالسا لاها نانلوب

 كوكا كفاطەرق اذه عم .ردشخاأ ید قو>ح هیصق

 ناک درو نایظلد جحفلاوا هگ روغد و . ر دیس هیصق

 هدنراو «بونلوآ سیسأت ندبنفرط یرلتضح یا
 وو یرهارخ كن رېش (ایلقود) روشه درلیلامور

 .ردراو هبرقرب ھما (هلقود) هدنرزوا كراهبارخ

(Bodlachie)سا كناتسمل  
 یک r ( 1 اکالدو

 «بولوا ی رب 4 طح 5 مرننایسقن ۰

 وخ (ربمودناس)و (اووزام) ا ا الاش

 (ع وب)هدننهح قرش «هدلاح ین دل واد و دحم ا (نیلی ول)

 ۲۰۰ یلوط .رویقآ یر۶ن (هلوتسیو) هدنتېج بعو
 یسلاها CN 4 RO «بولوا هزبه و اک ۱۰ یط عو

 مولا «بولوا یربش ( ملدیس ) یز کر . رد راو

 .دوید نیم تا چا دیس) كنهيسور

 ال ارش شلاپا رب عفاو 0 5

 -رخ) اف «(فک) ندنتهج قرش لاش .(اینبملوو)

 یرغ بونج ءاییاراسب ندننهج قرش بونج «(نوس
 ندهطخ و «هدلاح یدل واد و دع هاب ایا اف ید ندننهح

 ۱۸۰ یضیعو 4۰۰ یلوط .ردشلریآ هرم (تسیید)

 ر و ب ۱5:۲

 .ردراو  یسلاها ۰ بول وا هزم ولیک

 «بولوا تینم كب یسیضارا . ردب روش (مماف) یک
 ۔وصع راسو توط «یتوا یجب رش «ر ونک «تابوبح

 ید یزوطو یلدعم ریمد «یتااویح .ردراو یال
 .ردهد رک لیخ ییانص «بول وا قوح

 را دیکح ناتسرمج (۳۵0 10012 )
eتک لصا نا ندر ۱  

 هدنش را ۱٤۳۷ «هدلاح ینیدلوا ند اکداز هروکذم

 یربآ یینکیا یداماد ۵ (دنومسیجم) لارق فوم
 «قافتالاب هلا ( هبرا) یسهدلاو ناق نوا طاقسا

 شعشیریک ھ هب راح هلموقرم
 ینافوكنو «بونلوا نییعت هنکلیصو ك (سالسیدال)

NEE ريغ ص هد ٤ 

 «هدهسیا شالوا لارق یسدنک هد ۸ «هن رزوا

 نداسیلک ندنفرط اا ییالوط ند هیبهذم روما ضعب

 یداماد نالو لارق ناتتسراج «قردنلوا جارغا
 «شفلوا طاقسا هد۱4 1۸ ندنفرط (نوروق ساییام)

 .ردشعا تافو هد ۱۶۷۱ و

 دوپ
 «بوایت وط ریسا «هلفم روطیشراق هدنسالیتسا یرلتهج
 هل هزس » كلوب یدکدلربثک هنر وضح درکناهح

 عقاو هد f» زکس روب دا وز رآ یسغلوا 4ءاعم ولرد

 «مرودیاوزرآ یتسهماعهرادبکح » اب وح هنلا وس نالوا

 كولم ناتسدنه ( ۳۵۲۷5) روف دوخا

 وا كردنکسا «بولوا ندنس هم دۋ

 ندناوحو ردنکسا ندنکیدتا اعا ینفلوالتق كرهبد

 ید رر ض٣ رکدد و هداعا کلام «قردن الش وخ

 .احوتف کر 2 هنن رزوا كنوو ؛شغا ه والع

 مرکص ندننافو لردنکسا .هددهنسا شلیا مد راپ 3

 . ردشفل ,ا لتق ندنف رط یر ند راطباض كنو

 «ب وا وا ندا 1 یارعش ریهاش»م ابرو

 ۰ راد دن ات ماج EEN تاره

 نا و د بح اص ادا ء بل واش هدن رود كا نوفرا

 هرهاط نیدلاهیح و هد و هدم ندلاسمش هحاوسخ

 «بولوا رسهاعم هلا ی زپ رب مامه .یدیشغا باشا

 : رددهلح وا تس وش بو وا لزوک یراماو

 لد دشناوخ یمه اروک نوخ هرطق كب نا براي

 نا داع ذا کات

 | هرکلاتدو
 لریکتروپ ( ۳۵۲۱۵۱۵۵۱6 )
 ك سس هدننااپا و ا |



 ر و ب

 هبسصق رب کشت هدنسیفرش لا هزنمواک ۰
 .ردراویسهعلق رب یکساو یهیلاها ۵۰۰ «بولوا

 ۱۱۷۰ كن (ورناب هد ویر) یخد هداملیزارب ح

 هدنرانک یربن (یهوقای)و هدنسیع بوج هزتمولک
 (لوسود هداض وف ر) ؛بول وا هلکساو هبصقرب هلعسا وب

 یرلهاکنسد صوصخ هنلاعا نیافس .ردزکم كنلاا

 ردراو .

Port-au-Prince ( 

 7 «ینایل سنرپ» ینعب | سر وا ترو
 .« ینایل تیر وهج ۵ ینعب (نکیلبویر ترؤب ) اوز

 (ییاه)ن د اک لمسه هن ارفو ندن را زج لیت آ كناق مآ

 كنهریرج «بولوا هلکساو رهش رب یزکر م كنس هطآ
 بتکم «یسلاها ۳۵۹۰۰۰ .ردعقاو هدنس غل حاس

 یمهناسرت «یتکن بط ءیسیدادعابتکم «یبی رکسع

 ییالوط ندترغک كزەلزاز .ردراو یسهناضرضو
 یهدنفارطاو قاجص كلب یساوه .رداشخا یرهناخ
 ٤ وناقاق رک و . رد ریغآ یثات ندرلقلفاطب

 .ردراو یناجارخا راسو یوملو «قوما
Port-d’ Espagne 

 «نايل ا 1 یناپسد ترول .1

 كننشهطآ (هتین ر) ندنناکلقسم هریلکناو ندریارح
 (یتوراق)و هدنرفروک (ایرا) «بول وا هبصقرپ یا

 .ردعقاو هدننصنم یرپ مالغاصو یسیلاها ۰

 . ردراو ینایا
(Port-de-France) 

 « یال هسنارف » ینعب

 لحاس ثانسهربزج ای ودلاق یکی عقاو AE رحم

 ؛ب ول وا هلکساو هبصق ر ءاکت راحت راع هدنسد ل

 . ردب زکه كنهروکذم هریزج

 | هساارف هدترون

o7 2دیعس» ینعی (5۵10-۳۵۲۱) | دی . 

 شی وسس هدرصف € اهل

ESلوک (هل هذم) ه یک قو هدا یاهدم  

 لاعش هزنمولک ۱۷ 6 كلەرهاف ‹«ىرەلوا هدنسهرآ

 «یسیلاها ۲۵۰۰۰ ؛بولوا ربش رب عقاو هدنسیقمش

 یرعوط «یرلتر «ینایل ینص مالفاصو لزوک
 هلیسهینا لزوک هدنلوصا هوروآ «یرلقافوس مساوو

 ندلیب «یسهبراحم ةینیا راسو نزح كوب

 رهش وب .ردراو ینراحت تااشیا كبو یلانق رب رریتک
 دیس قبسا وي دخ «بولوا سیسأت لوا ههس ۰ ۴

 . وص لناط

 و تب ۱9:۳

 ر هفنارفال آ نوئسب .ردثغ وا ریس هيما كناشاب

 . رده الغ اص ید یساوه بولوا ریش

Port - Glasgow ) ) 
 ع

 (هدیلق ( هدایح وة سا وومس عس الغ ترو

 ت الف قرهلوا هد رق تبصم ئچ هدیلق و هد:ولخ

 «بولوا هلکساو هم ا هزنموایک ۳۰ كووغس

 لیخو لو رسد «و ال لزوک «یسیلاها ۱ ۰.

 .رد راو یتراجت
Jz (Port-Castries) 

 رب هدنسبب ف لحاس كنسهر زج (هيسولهتنس) نانلوب
 . رد رکی م كن هطآ روکذم بوا وا دک ساز دیصق

 ۱ هر رتساف ترو

 پاپ ا ۰۰

 بم یاهتم RD وووا دروب

 کیا «بول وا تک ر هلا هسا واح

 . رویدیا لیکشت تلود

 یسهحاسم و دودح «یق وم

 ر هده > رد ی

 ینکلع ریکنروپ سس
 هبونج ندلامش هدنسییونج بر كنسهرزج هبش ایربیا
 شعشپاپ هباناپسا بود لش لطم ر عادوا

 "الاشو ترش هلع ءان .رویدا زاربا ینکش مما ر

 ہلا یسالطآ طبع رحم ید وچو ابضو «هلبا ابناپسا
 یسطسو لوط نالوا هونج ندلامش . ردطامو دود

 یبظعالوطنالوا ه قرش لاش ندی ضبونح ۰

 ۲۲۰ یبظعاضیع نالوا هبع ندقرشو ۰۵۸۸ ید
 یسهطقن لاش كا . رد هزم وایک ۱ ۱۳ ید ىلع راط كاو

NEN AAیون  ABS۷۲۹۳ ۵۳6  

 ۸۳۱ ۲۸ RL SN هد اف ره

 هدست لوط ۱ و OEE یسه-طقش یب كا

 كلوب «بولوا هزمولیک ۲۰۰ یطیحم .ردعقاو

 یسهزمولیک ۱۲۰۰ و ندلحاوس یسهرموایک ۰

 ریکترو هلا اساسا . ردب رابع نده رپ د و ددح ید

 هيعيبط دودنح ر یاب مک هایم مست لمح 0

 ضعبو یرلارع كرار هدرارر ضعب «بویلوا
 .ردشفلوا ذاحا دودح رلغاط كحوک ضم هدرلتهج
 .ردهزتمولیک عبرم ۸۸ ۸۷ ۲ یسهیعطس ةحاسم

۱۳۱ 
 كنسیضارا بوی را هللا هیضرا هضراعر ندایاپسا

 . رده دنمکح یسەح را رب كناياپسا هک“ هیعيبط لاوحا

 رب كلابج لسالس ندب لکشت هدنرلطسو كنابناپسا



 ر و پ

 دتء ردق هل اوس «بولوا لخاد هریکنرو یقاط

 كرار ندا ناعب هدي راه روا كناياپسا هنيو .رارول وا

 -رولوا بصنم هریک د كږهديا قش یربکت رو یقاط رب

 هدەنو یسابامه صوص هن دنک دریکترو 9

 طیحم رع كن تهربزح هبش ورا «بولوا یسهضوح

 یراهضوحو ؛ردیسق رب كن_سدالام عبا هب یدالطآ

 وش نداپ ایسا .ردرلفرط تلآ كنیرهضوح ایناپسا

 هل-متمح قلوا برق اهد حاس هک ردراو قرف

 هردو «رد کد عفن رم ردق رایک كناياپسا یرلغاط

 اهدو قوج اهد یرهوواو كوپ اهد یرایداوو
 .ردقع ا

 هدنسهیلاش تهح یرلغاط كسکوب دا دریکنروت

 (هن ربب)هدن رلهرآ یرلبداو (ورود) هلا (وینیم) «بولوا
 ییا «هرز وا قلوا ندنایعس تنسیم زن

 یرکیدو (زرحودارس) یرب هک «رد راو لابح "هلساس

 موراد تکو لا تنسرحرب .رد (ونارامودارس)

 ۱۳۰۰ و ۱۰۰ بولوا هدنعاذنرا هرم ۸

 .ردراو ید یرءهورذ قوح رب رکید هدن رلهدار هژنم

 هزم ۱6۲۲ لع كسکو كا ید كنسیفکیا
 نالوا هدنس ص لام یایننم لرکترو .ردهدنعاق را

 .ردراو یعافرا هزنم ۱6۶۱ ید كنفاط (هریاواغ)

 (ست ومسوا زارب) «بولوا هدنتهح قرش كلابح و

 یسیضعب هطخ نالوا هیس «لابح ءاروام» ییسب

 هلرلغاط قوج رب طوبرم هنیرار رب یدیضعبو درفنم
 ندهرث«۱۰۰۰ كنغوح ید ندرلنو «بولوا روئسم

 هدنن ونج كنسداو (ورود) . ردراو یرلعاشترا هدایز

 یکسکوب كا كرلنوب «بونلوب رلغاط قوج رب ید
 : راک ضاط (وروتنوم) :نالوا .یفاشرا هرم ۹
 . هضوح كنغامربا (ج ان) هل رم (وغدنوم) هدیغاشآ اهد
 نالوا یفاط كسکو لا كریکتروت هدنسهرآ یم
 ء افترا كلهزامس ۳ «بولسکو ب (الرتسااداس)

 و ود و اول وا سک
 ۱۰۸۱ هللا ( هنودرآوفغارس) نالوا یعاقنرا

 یرلغاط (لدارومارس ) نالو هدنعافترا هزم

 هونج بم ندیلاش قرش e اه

۱۰:2 

 | (المتسا) ید (وازولادارس) .رارعنازوا یرفوط

 هرم ۱۲۰۲ «بوسلوا هدنهح قرط, ثلا كنغاط

 رلغاط قلا قاطرب هدنسب رلیا كلوب . ردراو یعافترا

 «بودا لس یر وط هب و؛>ح اب زاوتم ۸لح اتم رادو

 در و پ

 نرحو وروق «بوشکد نوتدسب یضارا تعیبط هدنن

 راهسهت قالسبجو قچلآ ضمب هلرلهووا یاسر ریکنا
 «بولوا هدلاحو یسهطخ (ویثلآا) .رویدا لسلست
 ۱ (برغلا ییعب) وراغلآ هدب ونح یابتنم كریکست رو تیابم

 «داکعا توارطو نارع بسک ند کب هدنسهطح

 رب هلیمسا(ونالامودارس) هدنعاذئرا هزم ٩۰۳ هداروا
 .رویلو رلفاط ضعب رکید و 4بلس

 طوح رح اک رکترو یک ییدلید هدراقو

 تیموسع یسهراج هایم ارا هدنسدنام یسالطآ

 رلیکك نسیب ونج مسق کلو هب ندقرش هرزوا
 .قشقامربا لوی ترد یتکلعو .راقآ هونج ندلامش

 ندلامش رلنوب .رلک ندایناپسا یند یدرد «بودا

 "جات ورود «( ویئیم دوخای) ويم :قرهبالشا

 (وبنیم) .ردرلقامربا (هاب یداو ییعی) هنایدآوفو

 لیکشت نیسم مس كنس هیلاعش دودح كار کرو
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 ونجا كنفامریا (جا) .رارولوا لصاو ردق هنوپسیل

 : ندا تانسهطخ ویتلآ ید هنابدآ وغ ها ییدتسا

 كن هیقرش دودح هدنسهطخ وراغلآ «هرکص ندکدک

 هسا (ج )هلا (ورود) ۰ ردیا لیکشت یتسدب ونجل مسق

 ك رلياچ یی ر كردیا قش ندنسه روا یریکنرو

 كنبرلارجم رلقامربا وب .راردبآ عج ید ینیراوص
 خد هدنرلزعآ «بولوا عیمم یرلنایرجو هدایز ینژلیم
 لیشیریولاكی هتنافتسرپس ندنغیدنلوب یرادس موق
 (جا8) نالوا کوب لا كندرد یسییا لا .ردرللکد

 مالغاصو لزوک تیاغ ندا لکشت هدنصنم «بولوا

 (هب ویسی ) نالوا قیا دریگترو هدنحآ كزفر وکر

 دنکلم ید هدنصنم كن(ورود) .روسینلاو یرپش

 ریکتروب .ردراو یبهلکسا (ونروب) نریو ینا
 كنيضاراتعسو «هدنلک رانا ندا ناعبن هدنغار وط

 «بواوا هددحرد یجکیا ران و هلیسهدعاسم مدع

 ندع وط خد یرلقاطریو هراقامربا روکذم یرلغاطرب

 رالی ود هنغام ربا (وبیم) .رولیکود هریکد هب ی یعوط

 (ووود) 00 ایا (اروق) لا (وروم) لاند
 وتاج ءروانس «آوق «ایوغآ «(ادوغآ) هنغامربا

 اضات اونا وفروق «ارووا یاس رو

 «ازرقوا «اربت «لوسن و روس هنفامرا (ج ا) ؟ازوس

 «هراغناز يخد هنغامربا هنایداوف ؛(ساهاز)و «هزرز

 ند قرط . ردیرلپاچ (سپروسق) و اق «سرا زنایر
 ندلامش یرلدجاشاب ید کنی رانلیکود هریکد هبیرعوط



 ر و ب

 بفدو اسل «هوآ وداواق «اویب هال : قرهیالشاب

 کیس ءاربم وداس «لار آوق)آ <رل ءوفدوم

 (رسآ) و هربتراوق «زونلآ ءسولرس «ونارآ «سراموپ

 . ردي را ره
 كوي «بولوا قیچآو قلموق «قیلآ لحاوس

 قوب یرلیوسقو زفروک هتشب ندنرلبصنم كراقامریا
 نالوا هدننصنم كنفامرا جا" یناهل لزوک كا .رذیک

 .ردیناهل هن وپسیل
 كلام كنوروا ریکترو س. یساوهو ملقا

 اضتفا قلوا قاجص یساوه «بولوا ندنسهبب ونج
 رلقلم نرس نسا ندیسالطآ طيح رګ .هدهسردا

 یاس مسق صو صل الع «هلکعا لیدعت ساوه

 رکا .ردلد عمو لزوک كب یساوه كنسيط-سوو
 ۲۱ یبهیطسو جرد كنەرارلاسايقم نیزای هدنرارپ

 ردق هدحرد 2۰و ۳۸ زا .رد ۰ نبشیقو

 .زبیا ید ردق ۸۲و ۱ رفصلاتح نیشبقو «راقیح

 كی یناسبن «هلفاوا لوب خد یرارومای كراج و
 .هطخ (ویتلآ)صوصایعو هدنسیونجممق .ردقوج

 ید راصشاو تانابن «هغلوا كربتس راووغاب هدنس
 یسهطخ (وراغلا) نالوا هدنن ونج یاېننم «هدهسیا كريس

 هاشم هاب رفآ هدایز نداوروآ هحاناسنو هحاوه

 و هدعافوب .ردقوح یاو راجشا «ربارب هلغموا
 نالوا هدایز یرلعاش را قرهلوا هد-نحراخ كنهیم

 درایداو ضعب زالآ راکزورو قووص یساوه كرارپ
 . ردقاهص هحوهدایز

 س. یتورٹ مبانمو تانابنو تاناویح «ینالوصح
 «بول وا رادلوصحمو تنم كب یسیضارا كریکنرو

 دعاسم هکعریدشبت تالوصحم قوح كب ید یساوه

 یسا مویلا .بولوا یرک كب تعارز نف «هدهسیا
 تنم كاو «ند-نفیدنلوا ارجا هدلوصا یساو الا

 بولاوا كريس كنا لاها هدنرتزج و وا

 نالوا لصاح «ندنغیدلوا یادقف كرالوف قجهشیلاچ
 بورقا تیاشک ه هيلع تاجایتحا ریاخذو تابوبح

 . ردهدقفاوا لاخدا نداشمآ 4 )هطا (روسا)

 سصم یلوصحم یجنرب كریکتروپ قلعتم هنووبح
 «یاد-۶ن .ردیسادغ اتکی كثنیلاها یارقف بولوا

 ی رادقم كت هراس و € یالو «راد واح  هب را

 «بورح رخا «نومل لاشرو «نوشز ؛مو زوا

 دو و پ ۱9:0

 (ورود)و اي نرتبز لتیلک «بولوا هزئاسو هناسک
 بارشلیخ ندنسهیلاش راطقا راس هلیسهضوح

 ذذلو لزوک كب یغد یرلا ةترو .روللوا جارخا

 هدنسیونج مسق .روسلوا جارا هلتیلک «بولوا

 .روللوب ید یراجشا ءرا- ملاقا ضعب راسو امرخ
 «ماچ «هناشنک «هشيم «بولوا هعقوح یرلنامروا

 «هدرلهسایواح یرلحاغآ راس و ریشعت «نباق «قاوو

 نامروا «ندنفیدغلوا تقد هلبقال هن رهظفاحم و هرادا

 رلنامروا همک دیک «بولوب عوقو هعقیص یرلقیرح
 .ردهدقلازآ

 «بول وازآ یرلنآو ریغیص صوصل الع وینا اویح

 «هرزوا قلوا یسشحاسیات زول یرکیدو «لاق یرب

 یسیغای هدنسهطخ (اریب) .ربلیرب دشت تآ سنج ییا

 ارجا لوا هنس ۱٩ .رونلو نویوق سنج رب لوبقم

 ۲۱۷۰۰/۰۰۰, هدریگترو «هزوک هقیبتاتسا و شتلوا

 «زوموط ۷۷۲۰۰۰ ءیک ٩۳۰۰۰۰ نووق
 ۷۹ ۰ ۰ ۰ ‹«بک ص ۸ “® ‹رغیص ۵ ۰ ۰۰۰

 هدلحاوس درک .یدیا راو زسا ۰۱ ۰۰۰و تآ

 رایل ریکتروب «هدهسیا قودح قیلا هدراربن درکو

 هنف رط ره كنا وروآ «بول وا لوغشم هلقلیعقل اه هلیتفو

 ید" ءهدلاح یرک دشا حارحا قلا یدوط

 نوح رلحایتحا یدنک «بودا لاغتشا زآ هلنعنص وب

 .راردیا بلج ندح راخ هلی

 «نوشروق «ریمد «ریقب صوصا ىلعو ینداعم
 هلیتفو «بولوا قوح یرلندعم راسو نویتنآ «یالق

 هنطساواكنن دالیم یضاح نرقو «شلوا جارخاهلتلک

 یرب ندتقو وا «نکیا شلدبا كرت نوتن-سب یرغوط
 «قر هنالشا هکیلشیا ها یر لاک هننرلحارخا ندیکب

 ددرب زوب جاق رب «هدزوا قتلوا ریمدو ریثاب یرثک |
 قنارف نویلم ٤ یونس . ردهدقل راق.ح هفلتع نداعم

 ۱۱و قاب هنالیوط كيب ۸۰ «هرزوا قلوا هدنهق

 جارخاریمد هالئوط كب ۲۲۰ هدنتهق قنارفنویلم

 یدسعم شءوک ینزج .ردزآ یروک ندعم .روشلوا

 هدراوص ثنبراربن وغدنو ءو جا .روشلو ید
 هک اعز هیفالتشا .تموج- «بوئل و یراهزبر نوتلآ

 رول و رشاط یواح یندعع تیقیذ وب هدرلغاط رلبع |

 «صم . رد راو ید رایت تگ یذ ضع .یدرا |

 یالوصحم ترک كأ دریکترو .ردهددح رد یعشکیا

 ۱۳3و خو یر و ین هام: دولا



 ر و ب

 راد قم یخ «بولوا قوح یراهلزوط هدنلحاوس

 رو وا جارخا زوط

 س. یرابهذمو ناسلو تیشح «یسلاها

 هروک هنفیتساتسا ۱۸۸۱ یسلاها ریکتروب
 هتنادیازب هشاس نینس «بولوا یشک ۰ ۰۶۰

 .ردللوا هدایز ندنویلم قصب ترد یدعش ًاسایق

 ق یسلاها دریکتروب هدنجورخ ندسادنا كرلبع

 یر ندتفو وا «نکیا شلاق هدنرهدار نو-یلم رپ

 ربارب هلرلت ریه نالوب ع وقو هتاکلمسم راسو هیاقبمآ
 لب هن ولم قح ترد ید كا ران الاق هدرب درو

 هبتس ریل ریکت رو . ردکع د دیازب رب لو یرللوا

 راک هلر (ربیا) نالوا یسهعدق لاها كلەربزج

 طیض ییسهریزح هبس ايريا یر نده دق هنمزاو

 راسو توف لادناو «یلامور یهکینف نالوا شا
 هدنزرابط «بولوا موقر دلوتم ندنطالتخا كماوقآ

 ید یناف یجنزو یناربع «ررب «بع رادسقم یخ
 هرکص كرکو هدننامز هیمالسا تموکح كرک .رویل و
 «بوسنل وا مادنتسا راهراجو هلوک هايس هدریکت روب

 وقو طالتخا هلرازلم ضعب نک ندایلپ زا ربو هلران وب
 رگسا ك یرکنر كنفوح ندر لر دروب ندع

 كن رله رارسنم . ردبباشم هب ىج زو ر رب یرلایسو

 هدنسهراح كلام كناقب رفآو اشمآ یتبم هتسهدعاسم
 .ردرل بل ریکتروب یرلنانایط هدایز لا ندرلیلا ور وآ

 هفماشاب هلک ناوبو زآ كب یک رلبرع یخد ران وب (تاذ
 .رازکج تجم زا هده راح ملاقا «ندنرافد_اوا شعب آ

 هلا مالسا لها یراک دا جارخا ندن رلتکلم درک

 طیضهدراطقا راسو هداشرمآ كرکو هدنقح رلیوس وم

 .ریکتروب هدنص وصحخ ردغو ظ یارحا هدرارب یرلک دا

 الکل ی سه ‹هلغم ا( او یک ندرلل واپس ید ریل

 نوها ند رال وي اړسا هدص وصخ و «هد هس رلشل و ثرهش

 لئاصخغ یک قازاوتنابه هلاف ندرلبرع .بولوا

 ااغ تنو سالم مهد ناب قد یزد شوق
 .راردنن دته

 لوي اپسا نانلوا ماکت هدنسهرب زج هبش ایریا یرلن اسل

 عون رب كنهصنتئال یک ىرلناسل هراسو نولاطقو

 یرهنغو ابق زارب یسهویش بولوا دلوتم ندنطلغ

 «بودبا طاقسا ینیرلفرح ضعب كراهلکو ؛ردقوح
 هجو ندهشهلال نوح راک دتا ظفلت ندنور دوخا

 یک وا نوا ناسل و , ریلیشالک آ جوک یراقاقتشا

 ر و ب ۱:1

 نیئال راش نلینلیوس هددریزج هبش هدیدالیم نرف
 ندنضارقنا كنهیءالسا تعوکحو ؛شاربآ ند رلناسل

 .رو ضعإ EA هنس ار عش هسناوورپ و ت ی رکص

 ینیراه راج نالوا هلرلبرع «هلبا روهظ یرلیعاش ریکت
 روب هک «ردرلشم زای راهعوظنم قاطرب كرهکچ هبطن
 لو اا هل درب و قاندا سابا اكا ریکت

 راو راش
 هب رهش قع دل ریکنرو یددسا مس ید رلبدا

 سم ون هعحاذ ضه لش دن سا رعس

 در و یسایدا و اارهش کوی نایاش

 ۱ رکنرو بس ,یراهبصقو رېش ینایسقل
 رب یرب ره كرانوب امدقم «بولوا مسقنم هبهطخ
 ریکتروب هدعب «نکیا هدقفلوا هرادا هدننروص تیالو
 .هطآ (ردام) و ( نالوا دودعم نداق ىم یلود

 ةحاسم هک ؛ردشفلوا سقت هتلایا ۲۱ رارب هل
 ناپ ریز هحورپ رار هلرلسوفن رادقمو هل )لدیعطس
 رونل وا

 لاها . ولیکع برع تلایا .هلیخ|

 ATE: TE او
 ۳۱۹ TE ۸ هغارب ( ويما ورود هزبنآ

 ۰۱ ۸۸۱ ۳ ۳ ور وب

 A101 4۹ هسناغا رب ۱ ۱ ۱
 ست 4

 ۲۲ ۲۸ ۷ لار الیو سن وم سوا سار

 oV °>4% ۰4°۹ وری وا
 TAT ‘FV ۳۳ هربچ وق

 ۳۷۱ ۰۷۳ ۳ وزو ارب
 ۲۲۸ SAY oooy هدرآوغ 0

 ٩۷۳۹۸۳ ۲۱ وقنارپ ولتساق

 ۱5۹۲ ۹۸۲ F ۵۸ ایریل
 18۸ ۰۰٩ ۲۷ ۰ هل ویسیل رودامزیسا

 ۲۲۰ ۸۸۱ ۲ مراتناس

 ۱۰۱۱۲۰ ۱:۹۱ ۰ هرکلاروپ 3
 ۱:۲ ۱۰ 4۷14 ا ويلا

 ۱۰۰۹۰۷." ى AY+ هرووا
 ۱۹3 ۰ ۰ وراق وراغلآ

 ۷۱ ۹ ۷۲۷ ومس +ورهودهرغنا
 ۹۰ ۰ ۸۹ هت روه یر هطآ روسآ

 ۱۲۰ ۲۷۱ ۸۷ هدافلد هتنوپ

 ۱۳۰ oA A\o لاشنوف یش هطآ ردام

 ٩ ۵۵۰ ۹۹ ۵ قلود "دیکتروپ "اعج

 هروک هنقیت ساتسا یسهنس ۱۸۷۸ باسح وب

 عوقو دياز هجا اها رادقم یرب ندتفو وا «بوا وا

 7 ۱۷ ۰۰۰ هددنس .ردزسهپش یهحهلوا شو

 هیایلیزارب ندنسهقحطم ریازج هلا زیکرو یخد ردق
 .ردهدکشا ترعه هرافرط راسو

 (هنوبسبل) نالوا نإ یرهش كود كا درک روب

 كوي رکید «بولوا یرهش (و روب) Or یعدیاو
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 نالوا یسلاها هدایز ندکی نوا .ردقو یرربش

 : ردرب ز هحورب ید یراهبصف و رهش نوت
 ٩۱ ۰۷۰  هرغنا | ۱۷۹۸ لابوتس [۲:۳ ۰۱۰ هنوپسیل
 ۱۰ ۸۰ الیووق | ۸:::۱ هلول ۱۰5۸۳۸4 وترو
 ۱۰ 2۷۱  ساولا | ۱۳۳۹۹ هربعوق | ۱ ۷۵۵  هارب _

 ۰۳۰۹۵عزراووداوووپا ۱۳۰: هرووا | ۱۷ ۲ لاشنوق

 ETT راووا | ٩٩ 58 هرب وات ۱۷٩۹۴٥٥ داغلد هت وپ

 . الیم یضاح نرق س . یتراحو عیانصو فراعم

 مکح تلاهج رب كوپ هدریکتروب كدهنطساوا كنند

 لی قمزای بووقوا هداسن ٌةاط هله «بوروس
 ییدشا كتموکح یرب ندتف ووا .یدریلپزتس وک هلقم راب

 ندناناو ی۰ هدزو ندروکذ هنن رار هل بغو دهح

 اذه عم .راردمورحم ندنتفرعم قمزای بویوفوا ی ۵
 یرثکا كرلمدآ لهاجوب «بولوا یکذ (عبط رایلزیکتروپ
 .رارلیوس رعش هادا یرلضبو ءردیا ملکت هلتحاصف

 ٩ «یتونفلاراد رب شل وا لقت هبهریع وق نده وب سبل
 بناکم ۱۷ «یسهیصاصتخابناکم ۱٩ «یسهیلاعبتاکم

 ءبولوا یسهیادتبا بئاکم ۵۲۰۰و یسهیدادعا
 .رودنا ماود رکاش ۲۵۸ ۲۰۰ هدنسهلج

 رضاح نرق ؛بولوا یرک اذ عیانص هد ریکتر وپ

 دوحوم «هنیرزوا یسلربآ كنايلیزارب هدنلئاوا یدالیم
 هععانصو ءشلوا روبحم هفعایق ید راهشراف نالوا
 اط ر هجا هدعب ..یدیشلوا لصاح یندن رب لوی

 راهقبر اف یلیخرب ندنفرط یتورٹ بابرا زسنارفو ریلکنا
 - روب «هروک هقیتسناتسا یک لوا هنس ییا .ردشلجآ

 ٩۱۰۰۰ هدنرلشا «بونلوب هشرباف ۱۱۵۰ هدریکت

 تالصاح قلقنارف نویلم ۱9۰ یونسو «رویشیلاچ هلع
 و روب هللا هنوبسیل یزنکا كره ربافوب .دوبنلآ
 كيلا كوو قوما هدهج رد یحترب رلنوب . ردهدنرمش
 یجکیاو ؛ هلتناد تاجوسنم كپا «هخوچ هلا

 رمد «داوم لوم ندنوتلآو شموک «نووت هد هجرد

 دالوقح «هلف وط «دغاک «نلسروپ «تالآ ند رپ و

 . ردیراهش رباف هراسو ماج «همریچ «تناغ «هملرکش
 طالخ هل زب نکلیو نیافس هدنلحاوس یسهظخ وراغلآ

 قوح رب ید یرهم ردصاب قبلا .رونلوا لاعا ید

 . هیلد راس یطوق صوصلییع «بودیا لاغشا ییهع
 زسنارف بولوپ جاور هدایز یرب ندتقو رب یر
 .ردشمرتک للخ هنحاور كني راهیلدراس

 یت راج كااع نوش رارب هلکنف هلیتفو ریکتروب

 هقشب ندمادرتسمآ هب هنوبسپل «بولآ هنیرا راصحتا دپ

 

 ر و پ

 .وا .یدیغوب ربش اک را رب ۾2 كجەديا تبافر

 ندقدل ربآ ایلبزار صوصلالع بوک ندقوج رلتقو
 هلی هیلشیا هبارآ كریکترو هدنرلش را ۱۸۵۰ یرکص

 یمهیراجت تیما ,ندنفیدلوا یلوب رب چه نامه كج
 ریمد یر ندتفووا هدهسا شغا هنسهحرد رفص

 هل رخو تبه نانلوا قرص هدندب دع یرل_طخ لوب

 رهش كجو نوش كریکتروب كنوئروپو هنوپسیل
 یرللیا اصلا بسک هلیطوطخ ایناپساو هاب راهبصقو
 «بوژلشاب هم الناح دن نوا كتكلع و ه دنس هب اس

 اوروآ ندهرتاکنا ىنعي یسیفارفح عقوم كریكتروپ

 یرم كروپاو ندبک هیاقیرمآو اش رفاو ایساو
 اشمآ «قرهلوا «دنسیشراق ات كنايليزاریو هدنرزوا

 كنراجت یا وبنیقب هدایز ندنربره كناپوروآ هباقب رفآو
 هزیلکنا هدهح رد یحرب ینراحت .ردشعا مدراب هنسیقرت

 وروپا ارجا. ها ایلیزار :هدمحرد یک کاو
 ٍنویلم 2۲۲ دوس ترا هروک هقیتسناتبسا

 هننالاخدا یفنارف نویلم ۲۵۰ «بولوا هدنتیق قنارف

 دنا اجار چا ید قلا رقم 9

 « ی وج كن افس ناقیح بوربڪ هد هنس هلن رلنايل

 هرزوا قلوا دا هنالنوط ۰
 ی ٩۱۷۱ درلنو «بولوا هدددص ۸

 ہلا اشرفآو اشمآ هجاساب كنئافتس وب .ردرواو
 تبسنارت یبسق رب كنهبراح داوم یراک دشا هلدابم

 .رددیاع هنتراج لویناپسا نک ندزیکتروپ هلیقرط
 هدنل وطهزنم ول ۲۶۰۰ (برقن یرالوب ریمد كریکتروب
 ۵۰۰۰ رقت ید یسهیفارغلت طوطخ «بولوا
 . ردهدنل وط هزتمولک ۱۲۰۰۰ یرالئو

 بس .یسهبرکسع و هیلام "هو «یسرادا لوصا

 ۱۱۲ بول وا هرادا هلتیطورشمو هلقللارق ریکتروب

 نداضعا ۱۷۳ هل یایعا سل رب بک نداضعا

 "اکرتشم هنسیکیا هک ءرد راو ینا وعبم سلجم رب ترابع
 ۲۱۸ یسهبونس تادراو .رویلیریو یا (ستروق)

 «بولوا هدنرهدار قنارف نویلم ۲۳۰ قراصمو

 ندنناشاعم نیرومأم نکا نوسم ردناپق كفيحآ وب

 یو لک ادم رب هدنسهرآ ۳۰ هلا ۵ هدزوب

 ترابع ندقنارف ۲۷۸۱۰۰۰۰۰۰ ییهیموع نوید

 ینیدلوا شلدیا لیزنت هجوا هدزوب یضئاف «پولوا
 قرص هضلاف یسهدایز ندشلث رب كنادراو «هدلاح

 یشک ۱۲۵۰۰۰ یرکسع هدنامز برح .رویللوا



 ر و بل

 (سر هدرضح تفو «بوسلوا بیرت هرزوا قلوا
 ید رادقم و هدهسا ترابع ندیشک ۰

 ریکتروب ردق ٩۰۰۰ ید دنا رعتسم ردط د ماد

 .4ب رکسع تدم .ر.راو یررکسع لر ضم هلل رکسع

 یسهنس ۳ كىوب «بولوا ترابع ندهنس ۱۲ یم

 لن زیسم یسهنس ٤ و فدرآ ,يیهنس ۵ هیعاظن

 یژنکا ؛هددسیا قوح یااکضساو عالق ید
 تولوا قیفوت لباقا هلا هینامز تاجایتحاو بارخ
 کاح هرارگد هلیتف و اوز یران الوب هدلاح ییا

 یساغود ریکتروب نالوا شفلوب هده جرد قجهلوا
 ندیک كحوک ۵۵ هرزوا یل وا رویاو ی 6 4 مویلا
 ندیشک ۳۲۷۲ ید یسهبرح رکاص بولوا ترابع
 هاو راک

 هدنامز لئوق یتلود ریکتروب بس .ییارءتسم

 «بودیا طبض رارب قو رب هداشرآ هللا ایسآو اقیرفآ
 ل وا لا ندرلبل و وروا هن رلف رط ناتسدنه ص وصل الع

 یندت یرلتوط سو توق قجنآ .ردرایلریکتروپ رلندیک
 ندن رالا ررب ررب یجد ناتو هک دشا لرتا و

 هدرا هسا كلام هرار قوح رب م ویلا اذه عم «ب وقیح

 ارا تایقرت هنوکرب ید هدنارعتسم نالوا دوجوم

 ۵ رلنوب ندنرلقدمهلوا ردنقم هک هدافتسا .بودبا
 )سا گلو ی ل ضع و هدلاح رپ لمهو كوزام وح

 ریکترو .ردەدقغل وب ه دنژیعب ات تا 4 ریکت رو سرو

 ربارب هلرلسوفن رادقمو هیعطس ةحاسم ینیارمتس

 رونلوا رکذ ریز هجورپ

Eلاها .ولیک علص  

 ۱1۰4۹ ۳۸۰۱ یر ا د 0
ey۱9. ‘> 2 هتک  

I ۳۳1 ‘00 4  
E 8۰۳۰. ۰ ۱۰. مدنب افق و  

 ۱ ۰... Os ۸۷۰ o۰۰ BE هلک هفت |

 ۹ )۳۰۰ ۹۹۹ fo هلافسو قییمازوه ۱

 ( )۳: ۵ ۹۱:۷ ۰ هیلخاد "یضادا /

 ۲۰ AA ۳ ۷۰ هریاسو هتلاص «هناوغ
 ۷ ۸ ۳۸۰ ناماد/
 ۱۳ ۱ ۳۰ یاقحمو یسهطآ دد

 oe >° ۱۰ ۷ منیبماقو ید هر وج ۱ بسا

 A“ ۵ ۳ هراسو وناقامر

 ۲:۱۰ ۸٩۹٩ ۳۰۷۲۹۲: یناریعتسم هریک روپ اعج

 روساو فراق نانل و هدنسس راق لح ۳ اش رفآ

 یا «بول وا دو ده ندرك روب سن هسا یرلهطآ

 .لرودا لیکعت تای

 د و پ ۱:۸

 قنارف روسک نویلم ۱٩ قراصمو روسک نویلم ۵
 ۸۰ مد ری گهر ده نکلا . ردهدن رهدار

 هدقیماز وم و هل ودنآ «بون)ل و لو رعد رو تا هم ودیک

 انا اظانج كح وک کیا ال زنم وڏيڪ شقلآ ید

 . ردهدقغل وا

 ریل ریگنرو بویلوا تکلع ۳ یری ردق هبیدالیم

 نده دق هل ا را بد راکم: یدنک

 الاش ایناتزول «هدهس رویا اعدا یتفیدل وا ترابع

 ايسا ر «هدااح یتییدل وا دود سا رگ (ورود)

 هنمزا .یدرواوا دنع ردق هنهلیتساق هدنحا كن این

 كنمس۳۷ای ربیا)
 نوکسم هل ماوقا تلک و رسا «بول وا لحخاد هنس ایس

 سیسأت تارمعتسم ةاطرب رلیلجا راقو رلیلهکینف .یدیا
 كرلواوس ه دعب و دل رلیلام ور هرب زج هبس «هرکض ندکدشا

 ۔اپسا هدب ره نرق یجب رب .یدیشمک هيلا د رلث وغی زوو

 رار هلا ایناپسا خد ریکتروب هدهبدق

 قداطو ريصن نی یموم ندهیوما یاما ربارب هلا ای
EESهیمالسسا كلام سلدنا قرماوا چ  

 اغ رو ناک لا2 رو «شلوا لخاد هنسم راد

 ا داع بلکشا ناکسا «بواک رلب ص قوح كن ندنکل

 .یدیشهک هنج هیمالسا تکلع را دودعم ندناتسع

 ی شا وفا تود هدقرش
 كسلدنا هدرصع ییا ییدسا ماود كند وما ام

 نارع رب هداعلاقوف یخد ریکتروب یک یرلفرط راس

 .وبعمیزکس مناساد (دب ویسالا) «بولازق هیموعتورتو

 كنه وماتموکح .یدیشل والصاو هنسایلع هح رد كتبر

 هدرکترو «یکینیدلوا هدنف رط ره كسادن اه دنضا رقنا

 ندا

 قوج رب «بودیا روهظ كولم بااوط قاطرب خد
 ك رنو .یدیشک هد وجو هیمالسا هریغص تاموکح

 لها سلدا ثابراحم نالو عوفو عطقنبال هدنندب

 یهدنلامش لریکترو «هلغلوا بج وم ییفعض كنمالسا

 یتهوکحنایتس رخ نالوا شا لکشت هدنسهطخ هجلاغ

 رو ا ۰ رول ندیم همنسوت هعدنک
 هدسلدنا «هناروهظیلود (نیطبارم) هدنرخ اوایدالیم

 هعلاغ .یدیشهریدارق توقرب ندیکب هنتموکح مالسا

 NAN «كسنؤفلآ ی ۳ یرادکح >هلاتشف و نويل ها

 ادا «هنرزوا مازا ینیداغوا هداهقالز) هدنګ رات

 -رو) هدننارم یرلسن رب لایتس رخ کو 2| توعد هند



 د و پ

 سنوفلآ ؟ةافاکم کوب .یدیا راو ید یره یل( وغ

 ندرلنالصم هلوا «بودنا داماد هتدنک یشرپ وب

 ریکترو » ی (رع وو) هلا (ونروب) یمیدل وا شاآ

 كنوب .یدیشمریو هناکلام هنس دنک هلیما « نلت وق

 ابونج ینیدودح كفلتنوقوب (زکیزنه وسنوفلآ ) یلغوا
 ف (هب وسل ) هلا (مراتاس)و «عیس وت ردق هب(ويتملا)

 .ردشلیا سیسأت نود ریکترو یا طیض ید

 | (برغلا) یمی (وراغلآ) وقشاس یحرب لغوا كنو

 | هدعب .هدهسا شلآ ندنلا مالسا لها ید یتسهطخ

 تیابنو ؛شلوا روج هبداعا ربارب هبا ( ویتلآ)
 -رو نر وسنوفلآ یشچوا ندا سولح هد ۸

 هیلو (هلیتسق) هرکص ندنوا .ردشلبا ظبتط یزویکت
 یرب ره كنيفرط .بولو عوقو رهراحم قوح رب

 جاود زا «هرکص ندقدشلاج هفاصلاو طبض ینیرکید

 یددسیا راشءتیلاچ هدیحو یتلود ییا هلیقرط تیرهصو
 هلت وب یییرمق هد ۱۳۸ بول وا یضار کوب لاها

 تموکح هبا نالوا شا خیوزت هن رادمکح هلیتسق
 یحر و «جارخاو درط ندهب وی سل ی (هرونول) ۰

 هقشد ندتب ولغم 3 كوي «هدهسا شف وا د قوس

 هدنساننا هبیرام وو ؛شمامهنلوا لاصف-| هجقن رب
 ناوج یجکیا .دلکعا دوش بک یرلکب هرد ضع

 راسونسەقود (هسناغار) نالوا یسلت و لا كرل وب

 هدننامز كوب .یدیشل وار ویمهمادعا یاکداز قوحرب

 ایسآو اشرف آ «بوشیریک هرارفس یرح قازوا هلیتلالد

 .روک هرصبو «شقنک ردقهبهنیک یکی كرهدیا طبضو
 ندهدیعب تاحوتفوب قجنآ . یدیا رلشاقوص ردق هنیزف
 تور یک رالویناپسا یخد رلنوب «هنیراکجهدیا هدافتسا
 هنایرسرس «قرهقارب شو یی ر «بوشودهتسهق زا

 یبارخا كرابدوپب هلرلنالسم .ردرا قفلو هدناکرح

 یک یسیسأت كنسهناراکتنعلم تیعج نویهبریکناو

 .ردشلوا بس هب رع نوتس یتکلع ید تاکرع
 هشک ارم هلرکسع رب نوی نایتسابس لارق هد ۸

 ندنفرط كللادبع یکاح كناروا هدهسبا شا موعه

 ربارب هلبضعا ےسق كنیرکسع «بوسلوا مزبنم لک
 اهدتاقرب درکنرو تب ولغم و «هلغلاق لوتقم هداروا

 ر و ت ۱9:۹

 ایناپسا یفللارف ریکتروب ًابقاعتم «بولوا بیس هنبارخ
 و نروس هنس ۰٩و ؛شاربو هبیلف یعکیا لاد

 ماظم عون ره كرالویاپسا را یلریکتروپ هدرود
 یضوح كننارمتسم ریکتروب ؛بودیالمحم هنناربقح و
 تاب .ییعمک هسلا .تءرزکناو تلف "ید
 ند رالوع امسا یریکتروب یسهقود هسناغارب هد ۰

 لارق هلرءا ناوح یحدرد «بولوا قفوم هصیلخ

 هدکمروس مکح هدریکتروب اذه اتمو یلاو «شلوا

 ةهسنارف .. ردشدا سونات یت ولس هسناغازب نالوا

 هرتلکنا نالوا قنتم یرب ندهنوا ریکتروب هدنلالتخا

 هدنیلع كندنارف ربارب هی رلتلود هوروآ راتو ها
 رپ مسقت ریمق چوا ك ریکت روب نويل وبا لويو «شفلوب

 هرلسن رب ضعب كنسبکیا رکیدو هناا هبهسنارف كنب رب

 یارق ریکترو ندنفیدلوا شد ریو رارق هنساطعا"

 .یدیشلوا روبجم هفجاق هیایلب زارب ناوح یعتلآ

 هد سزادا تص NG ون رو
 «بوداسیسأت هطورشم تعوکحرب «هرکص ندقدلاق

 .ردرلشقبا بلج ندایلیزارب یناوج یجنتآ یرالارق
 ه ورد نود ییغواییاهلیزارب هدندوع هریکترو ناوج

 وردب درد موقرم هدننافو كنسیدنک و ار

 فلک رت هبایرام اود یزیق یریکتروب «بولوا ثراو
 كنايراماود «هدهسبا شالف هدایلیزارب یسیدنک
 ییربق تكنردازب لگیم نود یزدارب فالو, یصو
 هد ۱۸۳۳ ندنکیدنا بصغ یتموکح «هلطاقسا

 ندیکی ینیریقو «جارخا یلکیم بولک تاذلاب وردپ ,
 رالالتخا ضعب هدننامز ارامانود .یدیشعا سالجا

 تازایتما اط رب ءبودا روهظ رلقلقیشپ راق لخادو
 یعنشب هد ۱۸۵۳ اکو ,ردرلشلوا بحوم یتساطعا

 اخ یول یردار هد ۱۸۲۰۱ ید اکو و ورد

 ل4 ىقاص هللا ارام ود ید یسکیا هک ردشلوا

 ید لغوا كنوردب یحدرد .ردرالغوا كدناندرف

 .ردشاوا یروطاربعا ایلیزارب هلیما ورد یعنکیا

 را هلیسیماسا درارادم> نروس تموکح هدزیکتروب

 : ردریز هجورب یرلس ولج
 (ییاداخ هی وفرو)

 ٩۲:۸  سنوفلآ یجنچوا ۱ ۱3۰ (تنوق) یرنه
 ۱۷۹ سیند ۱۱۱۱۲ (لار#هدعب تنوق)سنوفلآ

 ٩۳۲۵ " سنوفلآ یجندرد | ۵ هکناس یجترب
 ۱۳۰۷ وردپ یحنرب | 1 سنوفلآ یعتکیا

 ۱۳۹۷ هلئاتدرق | ۳ هکناس یعنکیا
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 هدنزف ر رک هون هدایل و هپ ۳۱-۱ ناوح یعنچ را ۱۳۸۹۵ ناوح یک رب

 ۱9:۷ نایتسایس ۱۹:۳۳ درآ ودا

 ۱5۷۸ یرنه لانیدراق ۹:۳۸ سن وفلآ ىج درد

 ۱۵۸۰ نع تیعباتهیایایسا ۱ نآوج یعنکیا
 ۱۹:۰ ىلا 140 لگوناما

 (یناداخ هسناغار)

 ۱۹۹۹ ناوج یمنتلآ | ۰ ناوج یجندرد
 ۱۸۲۶ (سنود)وردپیعندرد ۰ سنوفلآ ییعندرد
 ۱۸۷۹ (سان ود) ایرامیعن کیا AF وردپ یعنکیا

 ۱۸5۳ وردپ یعفشب | ۱۷۰+ ناوح یعنشب
 ۱۸۹ ناو یجترب | ۰ فسوی
 ۱۸۸۹ لراش یجنرب " ۱۷۷۷ وردبیعنچ وا وایرامیکن رپ

Portland ( 9 ) هشنام كنهزناکنا 
 كاوا وف (تسرود)و NS ۱ و

 كلهرتمولبک ٩ ند (توعد) قرلوا هدنبرق لحاس

 «یسلاها ٩۰۰۰ بواوا هطآ كح وکر هددق اسم

 . ردراو یتاماکعسا وب و یه رسک یاسمرب لژوک

 (هنم) تندمج كلام س . ردروبشم یرشاط هينا

 بونج هزتمواک ۸۰ كن (هتسوفوآ)و هدش روج

 «بولوا هلکساو ربش رب هلعسا و ید هدنسس ص

 نونف یو رسد «ییاهل لزوک «یسااها ۰

 هد۱۳۲ رش و .ردراو یتراح كاشیاو یرلتیمج

 نیس لرگنا هد ۱۷۷۰ تولوا ست

 .ردشغل وا دی دحت و مر (قاعتم «هد ها شل وا قارحا

 ( كنهسنا رف ( ۳۵۲۱-05

atك (نایرول) هدنتلایا(ناهییروم) یوا  

 لحاس كنبصنم یړېن (هوالب)و هدنبونج هرتم ولیک 1
 هیحات هدنلحاس یسالطآ طیع رع قرەلوا هدنراسب

 «یسلاها ۲۰۰۰ «بولوا هلکساو هبصق رب یزکیم

 یسیهام دیص «یسهلاخ هتسخ صوصح هیهبرح
 نوا هد ۱۱۲۵ .ردراو یراماج کد رومشو

 مسا وب س .ردشفل وا سیسأت ندنفرط یبول یعنچوا
 هدنتهح قرش كراقسفادم ندنناکلتسم كنهسنارف

 دسنارف) هلرکید مانو كنسهریزج (سیروم) عقاو
 و ی کی یک تان ما
 ES RG نلامت کن <
 نیافس «یراقګر یا لزوت «یییلاهاآ ۰

 یسهباخ هح یراق «یراهاکتسد صوصحم هنساشنا

 (هترهلتروب) هدننامز تیروهج .ردراو یسورایو

 «یدیشف وا همت (نویل وا ترو) هدننامز ترابا وو

 یزک تلابا هدنسيفمش یلامش هرتمولیک ٦ كن (هسی)و

 «یسیدادعا بتکم «یسلاها ۸۰۰۰ «بولوا هبصق رب

 یه رمشو هنراقم «ییارش «یعای نوشز رورشم

 . رد راو ییالوصحم راس هلشء وروف ینوهلو لاقتروپ

 اس النواو ومرداس «سیروم ترو یتلایا س

 .ردراو یسلاها ۱۳۲۰۰۰ «بواوا بکر ندنرلق

)Port-Natal ۰تكناش فآ  

 ا ۱ لانا ۳
 هلکساو هیصق رب هدئنصنم كر نالوا یاهو هدنلح

 مالغاص .ردعقاو هدب وح ضم ’Yor «بوا وا

 ۱۶۷۸ یوق .ردراو رانش تاشلا كىو ییوق رب

 هبصق «قرهللوا فشک ندنفرط رلیل ریکترو هدنخ رات

 مویلا . ردشغل وا نیزیسأت ندنشف رط راربو هد ۲ 4

 . رد,دنیکح یسهاکساو یش ر كن رهش (نارود)

)P00( ۱ 13رک3 روب  Iهرکص  

 یسهلکسا و رهش هاکتراحت او كوب كا
 را و هات و هبولوا
 لاش هزنمولک ۲۶۸ كنهوپسا و هدنصنم كنغام

 نف «یسیلاها ۱۰۰۸۳۸ «بولوا عفاو هدنسیارش
 «یفاکمراسو یرابت کم ت راحت «هب رحم «هفساو «یحارح

 ءیسهینبا لزوک یناعل مالغاص ءیسهزوم «ینهناضتک
 رلشاق كیبا «هقاش «رهلرکش ءرکش «یتراحش كليا

 كنه ییا .ردراو یر هن اتفارد هل را ەق رباف هراسو

 كي یسهرظنم «بولوا حقاو هدنراکنئاو هدنرزوا

 (هاغ) و (هوونالپو) نالو هدنسشرافو «ردلزوک

 رهش رب کسا .ردطوبم هلبا یریوک لزوک رب هل هبرق
 تفو یخ «هلفلوا (هلافورو) یمدق مسا «بولوا

 ناب رو هنکلء و «ندنفی دل وا شل وب یزک سم لریکتر وب

 ندنسا دل رهش وب كنمسا (ریکترو ) و ( لاغو رو )

 .ردونظم یدلوا ذ وخ ام

„ly (Porto- Alegre a 

 E ا نر | هرکلادتدوب
 «بولوا رېشرب یزکم كنتلایا (لوسود هدنارع ویر)
 هدنسض بوئح هزمولیک ۱۱۸۰ تكن(وربناب هدوبر)

 لحاس كلوکرب عساو نانپد ( سودا سود آوغال)
 یراق دل وا بصنم هلوک وب كرم حاف ریو هدنسیلامت
 هلا ولج ضر ۳۰۳۲ ٩ «هرزوا یاوا هدلحم



 و ر ب

 كنه رب :ردعقاو هدا لوط ۳ ۷
 عساوو زود «یسهرطنم لزوک «بولوا ینبم هدنکنا

 * 4۰۰۰و یسهینبا لزوک «یرلنادیم ددعتم «یرلقاوس

 یرارجایم روس آ ضعب هد۱۷ ۶۳ .ردراو یبیلاها
 .ردشف وا سپسأت ندنف رط

(Porto-Empedocle) 

 كنس هط آایلیجس هدایلاتا هلقودېما وا دو

 بونج هرتهولیک ه كی(یتنجرج)و هدنللیا (یتنجرج) "
 یسیلاها ۸۱۷ ۵ «بولوا هلکسا و هبصق رب هدنسف

 .ردراو ییراجت یلیخو
Portobello ( 1 ) كنايح وقسا 

 كفروبعداو هدنتلایا غروب دا | ولبوتروب

 هدزعاح (تروف یوا تریف) هد_نقمش هزبمولک ٤

 .وا هبصق رب عفاو هدنصنع كنب رپ (نرول هناغیرف)و

 «هف وط و یرلفر لزوک «یسلاها ۰٩ ۲۵ بول

 .ردراو یرلهشراف هشبشو دغاک «لالم وح «تنیق رک

 (اییمولوق) هدیبونج یاقیرمآ  .ردهبصق رب یکی
 هزندولیک ۳۲ (نولوف) و هدننلایا (ناا) کان روهج

 . رد راوهلکسا كحوکرب هلمسا وب ید هدنسیق رش لامش

 دن [كن اش مآ Port0-Rico( اک

 9 2 3 ۱ ی
 .ردندنناکلقتسم ایاپسا«بول وا یسیقرشا كنب رک ویب

 ٩۷ و امش ضع ۳۷۲۳ ۷
 عقاو هدنرهرآ یبرع لوط ۱۹۳۲ ۳۶ هلا ۸

 یلکش لیطتسمرب مظننمریغ دنع هبغ ندقرش بولوا
 نالوایناقحهو ٤ ٩۱۱ یسهیعطسذح اسم .رودازاربا

 «هروک هقیتساتسا یک لوا هنسنوا «بولوا ر

 هنفصت كرلنو هک ردراو یسلاها ۷۶ ۵

 لویاپسا یروصف بول وا زلمو هایس یرادقم برق

 لحاس یزکس . ر دبکم ندرلیل ات وروا راسو

 ر «بواوا یرېش (ناوح ناص) نالوا هدنسیب ونج
 ییتنیرک یخ لحاوس .رونلوا هرادا هدننروص تلایا

 .ردراو یرابوق كحوک قوح رب «بولوا ییتنقیح "
 بول وا دمع رلغاط هسصرب حل رم 3 هب ندقرش

 یتسیضارا تكنهریزج «هلاسعب رار قوچ رب ندرلنوپ
 تبنم كب یار وطو لدعم یماوه .راردیا قس
 هتسارڪ قوما نولو «ه وهف کش ءبولوا

5 
۰ ۰ 

 ا
 .ردراو ینالوصحم راسو رابه قلعتم هغاناشواطو

 و ر ب ۱۵۱

 هدلحا و یران اویح وآ هیس هیلها رویط و ینااویح

 هد ۱۸۹۲ هریزجوب .ردقوچ كي ید یرلقیلا
 تقووا قرهلوا فثک ندنفرط بمولوق فوتسیرق

 و «نکیا راو یسءدذ هلمصا یلاها ۰

 ندیا طبض یرلندمم پولک بقعرد رهراچب
 .ردرلشلدبا اما هدنفرظ نامز زا ندنفرط رالوی اپسا

 هنط ضدب ك راریلکنا هدنلناوا یدالیم نرق یحد نوا
 . ردهم وا هداعا هیایاپسا "ابقاعتم .هدهسیا شمک

 كیاش رفآ (ظ۵۲۱۵۰۹2910) ۱ ما ی.
 a د وتاس ورو

 هتسرب رج (ردام) نالوا عبد هنئ) ود رک روب «بولوا

 هزمولیک 4 ك(ردام) «بولوا هطآ كحوکرپ حمم

 لاش شی: ۳۲۳۲ ۰۶4" .ردعقاو هدنسفرش لامش

 «بوساوا عقاو هدیغ لوط ۱۸۲۳۹ ۱۲ لا
 یسیلاهاو هزموايڪ مبرم 44 یسهی طس ایه

 .ردن رابع ندیشک ۰

Porto- Seguro (خعب )  
 ی

 -ایلب زارب . «ناول مالغاص «
 ۱ وروعسوروب

 طیحم رحم بولوا هلکساو هبصق رب هدنتلایا ایه كب
 قرهلوا و دننصم یر (نلمارو)و هدنلحت اتش یسالط آ

 عفا و هدنسس بوح هزنمولک EN تن (ایها)

 . دعماج بلاها ۶[ ۸۷۷ و

(Portoferrajo) aEكيايلات |  

 روریل)و دس4 ا
 .وا هلکساو هبصق رب هدنسهطا (هبلا) قحل# هنتلایا (ون
 . ردراو یسیلاها ۵51۳۵ بول

RESكنايليزارب ی  

 واسو هدنتلیا (ولوف وناس) زلف ايو
 ( هتدب) یقرهلوا هدننع هزام ول یک ۱۱۷ كنول و

 هلل راراوج «بول وا هبصق 9 هدنراس لحاس كنب ربع

 .ردراو یسیل اھا هر بس رار

ir, (Porto-Novo) Eیی »  

 دوب هدنسهیاج تح كنهسنارف هدیلاش نیک .هدنسم ض
 هلکساو رهشرب یزکرم كتموکح كج وکر یعانمه نال

 وام وارد ۰
CIوا تکه نرم ینا .ردراو یسیلاها  

 ناکد هلراهناخ ضعب ص وصح هرایلا وروا یرب «بول

 ندشماقو قارپوط صوصح هرلیلرب یرکیدو یرلنزحو

 دوخای ۲۰ ۰۰۰ «بولوا



 ز و بت

 : رد شا لک یواش ردا یراهبک لوم
 و رو ج (ST ك هدندنع هیلصا "لاها

 هزیاکنا ”a هلا (یموهاد) اف یهو کح ووون

 هاشم بول وا د و دم هلا (س وغال) ندنآ رهتسم

 ۱۵۰ ۰۰ «یبیلاهاو هرتموایک عبرم ۱۹ ۰ ۰ یسهییطس
 ۰ 4 هلا

 بول وا را ۶ ۰ هلا is ن زای ترارح هح رد

۳ 
 قل آو زود یسضارا . رده دثسهرآ ۲ ۵ «

 تسرس و یح ز یسیلاها .رتپا ردق هب ۲۰ نیشیق

 «ردبک رم ندسن> ییا هلیعسا (وغا)و (یح) «بواوا

 تلم یسیحرب .هددسیا هباشم هن ررر هجایس هک

 یرلناسلو ند «بول وا هموکح تلم یسیفکیاو ہک اح
 هن رارادمکح یدنک یرهیلحاد زومآ . رد رآ ید

 روماو یراتایسانم نالوا هلرلیلو وروآ یدهسیا دناع

 ,روللواهرادا ندنفرط یسولسنوق هسنارف یرلد رام

 کكياتسدنه ( ۸۲۵۲۵-۲۵۲۱۵ ) نا
 ۱ ۱ ۱ ووو و رو

 یونح كنسهراد (ساردم) «یقرلوا هدنلحاس یرذ

 ساردمو هدنبصنم یر (دالو) «هدنتلایا (توکرآ )
 بول واهبصقرب عقاو هدنصاقم (هروممات) كنل وب ریمد
 .ردراو یبیلاها ۷۸۲۵ هرزوا قلوا لسم صن

(Port-Huron) ) ۰ ۴كل ام  

 .وهبس (ناغیشزم) كن همت ۱ a RE اوت
 درم وداو هدننیب لحاس كنب رېن (رلق تنس) «هدنتر

 «بولواهبصقرب هدنب رق لحم ییدلک ود هنلوک (نوروه)

 كنطخ لو رد جاق رب .ردراو یسلاها ۵

 ل یراع «تولوا ظا ل

 انا لونا كنايلاتا (0۵۲۱1۵1) 7

E Tkهدنککا تنناکرپ (ووزو)و هدنتل  

 ر هدنسفرش بوذح هزم ولیک 1 نیل وات «قرهلوا

 ۱ لارق رب «یسیلامها ۵6 ۵ « ۰ بول وا هک تا ورق

 یرلوال كلاکرب .ردراو یرلکشوک قوحر و یارس
 وکره) نالوا شاراقی> هنادیم [ربخاو شلاق هدنل [
 .ردعفاو هدنعفوم كنء دق ريش (مونال

(Portsmouth) ) ..كنم ریلکنا  gw) 

 o E تون

 كنسهطا (اتح روب) نالوا طوب رم هللا یربوک رب هلحاس

 هدنلخدم كنموق (دینییسا)و هدنسهشوک هض بونح

 هدنشپ ض بونج هزاماولبک ۱۱۵ كنءردنول «یرداوا

۱:6۳ 

 . «یسیلابما ۰ ۰ و هاکسساو ریش رب
 3 یاس رم عساوو لزوک نالوا !وامل یحرب لا كنءرملکنا

 ۰ «یرلبتکم هر تااشناو هرم «یبهناسرت كوی#

 - اکتسد عساو صوصحم هنلاءا نافس «یبهناخ دصر

 «یسهناتش وط «یرلاخ ریمد «یرلن رحم كوږب ؛یرله
 ۱ «یسهطآ رب یبنص یواح یناماکخسا ءیمهقیرباف طالخ
 یرلهاکج رقت لزوک «یرلماج ریکد یو ریمد

 9 کسا 2 زدی درا نع تنساغ ود ةرظنا . ردراو |

 یتعی (سویام سونروپ) یگدة مسا «بواوا رہش
 .اهو) كنوع كلام هلعما د ٠نام دوب»

 ۱ مو E یسالطآ طرح رحو هدنن روهج (ریشیه

 یرکسع «یسیلاها ۲۰۰۰۰ پول وا هلکساو رهش رب

 ءینونفلاراد هلیعما(هننآ) ءیسایمدافآ ءیسهعلق ه یناول

 .ردراو یراو ریمد و یراهاکتسد نیافس «یسهناسرت

 و ید هدنشروهج (اینحرب و) كنوع كلاب س

 ل ا سر 09ا ۰ تزلوا هببصق ن لسا
 : بونج هزبمولیک ۲۰۰ ك (نوجر)و هدراسب
 .اج . زدعماح یییاها ION عقاو و دن سدد مش

 .ردیب رگ رب كوپ كنس هرم تام هقفتم ريه

OAR EM EA 
 ا وا ی سا ننحدو

 كنالال لع نیدلایضر چو ندننادم كرکاذ نیدلا

 بت ی عماج یرامشا کرو یسراف . ردن دنن یصاعم

 (لغوا نسح) هدنسهیک رب راعشا .ردراو یناوید

 . رود صلح

 ا هنغامربا هیراقس هدیلوطاآ | .
 ST O ۱ یسددپب

 یضوط هلاش « هللاعبب ندنغاط دارم هدنغاس هیهاوک

 قرش هرکص ندک دک ندن رقیرهش هيهات وک «قرهقآ

 د مشکسا «بونود یفوط هقرش هدمو هیلامش

 ییعی هنس رب فو هزاوتم هلا هبراقس «رورااب ندنحا

 اجو «رریگ هنتبالو هرقن آ «هلنایرج یرغوط هقرش
 «هرکص ندکدشا عطف هفاسم كلهروایک ۰

 هرقن آ یب ر رب برق كنسارم .رولیکو د هب هی راقس
 هلکنوب كنه راقس اچ قسرو .ردهدناخاد یتیالو

 «بولوا كوپ اهد ندنمسق نالوا یراقو ندنطالتحا

 .یدردیا اضنقا قفلوا دع یاچ رب یشاب كغامريا و

 . رد (11۳00۲۵5 سرع) یم دق مما



 ر و پ
)Porsenna((ارو را) كنايلاتا  

 .N i ةط> ۱ اترو 1

 «لواهنس ٩۰۸ نددالیم نولوا یرادکخ تنربش 1
 رکسع قوس .دلیسهناب تعا هداعا هش ی (نک راز

 رانینال قاتما .هددسیا شما طبض ییامور «كربدا

 ؛شقا بلاغ ید ییامور «بواوا بولغ» ندسنفرط "
 .یدناشان+هدیا هظفام ییرارب ضعب كرایلامور زکلایو

 (تولوا ندنسام ثت لاواا ۰ ۰

 8 لد لها رد ۱ نودیرفروب
 . ردراو یراعشا لزوک بول وا مدآ یحاص لا

 : ردد هلج وا یعابروش

 ی ات دردسب زا هلان و ناف

 نودیرفروپ زا ونشب تقیقح
 کان درس روزا هلعش هک

 ندایح ریهاشم ) ۲۵۲۵۲۲6 ) ۰

 (كلم) یسایرس یصا مسا «بولوا ۱ ی

 «بوغوط هد (روص) هدنح را ۲:۳۲ e دو

 هدامورو یتحاصفو تایدا ند (نیحم ول هدهشنآ

 كیکحوب «هیا لیصحت ییوفسلف ندسنتولپ رویش
 هن رب هدننافو .یدیشمک هنکح 3 ربغ درکاش

 یداتسا .یدیشلوا لوغشم هلا هفسلف سیرد «بوک

 كناسنا «بونلوب هد هناراکفوصت راکفا اط رب یک

 ینکحهلسیهلوا لئا همللاهیور هلا هبقارمو تدحو

 .یدردا اعدا یهدلوا لذا هفرش و كنسيدنک یتحو ۱

 «یک یکیدتیا رب رحم ینلاح هجرو شن ییراآ تكنلعم

 «بوزاب ید رارا قوحرب رکید قلعتم 9

 ید هبدررب یشراق هرلذایتسرخ .ردد وج وم یسیضعب |

Eهخەن ندنفرط سویسود و" نح  . 

 هدامور هدنخ را ۲۰۶ .ردشلوا قارحاو عج یر ۱

 . ردشعا تافو ۱

Porphyrogénète ( 1 

 . موز هینیطفمق ۱ تنجوریفروپ ۱

 هجا بولوا ناونع نایربو هنب رغوا ووو
 .هدام «نیطنطسقا] . ردغلوا بقل هنیطنطبق ید ۰

 K هرو تعحایم هنس

 تولوا ند را زح را و( 5

 2 E 5 لو سوروپ

 هحاس .ردعقاو هدنبرف یلحاس ىلامش ۱

 ہک« رد راو یسیلاها ۷ ۴ ٍبولوا هزتمولک عبرح |

 11 یسهیطس

 ز و پ ۱9:۳

 هل اسل دیا رآ بول وا بت وسم هنت سدح دورا یسهلج

 یعس# هلا وب هم یک ره , را ردیلکتم

 لژوک یواح تس هناسر كنتلود نا و و یبیلاها 0.۰٠

 یبیضا را . رد راو یک 2 4 ال رب بول وا قلشاط

 صوصحم ۰ (نوئدن) نانل وا جز یهلا ریکد هدننسوآ ۱

 هک رددو-جوم یزاهارخ كدبعم كوي رب شقلوب
 هداروا «بودا الا هد-یم و (نتسومد) روش

 .یدیشعا میس ۳

 هدیونح یاقرمآ (۵1۲۵۷9)

 .هلسلس (دنا)هد( و رب) ا

 هب الی زارپ ‹«قرەقآ یرعوط هقرش فلناعب ندنس

 -اما) «هرکص ندنارح كلهرمولیک ۸۰۰ و «لوحد

 . ردبا بابصنا هنغام را (نوز

 (اتووالق 0 ) هل | اغزوپ ان و والقسا) كناتس رام( 02 ا

E EE :صو ر یز ن اس  

 A * (ID و o ای روم (هوالروا) بول وا

 «یسسلاهآ ۵ ۰ ۰ ۰ . ردعقاو هدنسدق رش بونح هرم ولیک

 E كراو نوو و ییهعلق یسدادعا بتکم

 سوروپ

 تا اب دنیاهع ود ل ج

 غو الاش یلایا اغزو س .ردشفل و هدنفرصت

 قرش «هلبا هبرکسع دودح ابونج «هلیتلایا (جوورو)
 یضیعو ۱۰۰ یلوط «بولوا دودج هلن اتسناورخ ید
 ۱۰۰۰۰۰ ای رقت «هدلاح ینیدلوا هرم ولپیک ۰

 . رد راو یسیل اها

 (Posen, Posnanie) ایانسوب دوخ ی ۱ نزوب

 یزکرم كنتلايا نالوایبانمه هدهیسورپ ) "ˆ
 هدنرزوا یر ( هنراو) «بولوا رېش رپ مکس
 1۸۳۱۰ .ردعقاو هدنقرش هزنمولیک ۲۵ ۵ كنيلر و

 هياط «یسیدادسعا بتکم «یتکم عیانص «ییلاها

 رکیدو یرلاسیلک عنصء «یسهسردم صوصحت هنابهر
 نوو بعلسا زب ,هخوح «ینهشا لزوک ضع

 یتراح كلشيا كبو یرهشرباف هرا سو تارهوج
 یورو حس .یدیا یدک كناتسمل هلیتفو .ردراو

 سفن الاش بولوا ند-تنالایا كنغللارق هیسورب یتلایا

 ریل ابونج «هلیا (غرودنارب) رغ بلا هیسورپ
 دودح هلدودح هیسور ینمب هلناتسممل ید اقرش «هلبا

 . هزم ولیکم برم ۲۸۹۵ یسهیعطس ةحاسم «یردلوا

 ندنفصن «بولوا یشک ۱۷۱۵۶۰۱۸ یسلاها .رد

 (نزوب)یسیموع نک .ردنامآ یروصقو ییمل یسهدایز
۹۸ 



 س د پ

 هنراقاعص»7 (عربورب ) و (نزوب) «بولوا یررش
 هدنسا ی مسق «بواوا قعلاو زودیسیضا را . ررینم

 هدایز ندهزبم ۱۹6 ید كن رلغاط (ع ربخا) نالوا

 تنغامربا (ردوا) یوت كنو طخ .ردق و یعاشرا

 ندن زکر م یر كوب كا «بوآوا هدنلخاد ی« 4ض وح

 نالوا عبا کو هددح رد ییکیاو «یرې (هتراو) نک

 هل رلباچ رکید

 یساوه .ردقوح یخد یرلوک كحوکو یرللودح
 . ردی رم (هتج) نچ ندفربموریو

 ییسیخ سکعلا نیزایو قووص تیاغ نیشیقو درس

 هداز یراراپب كوص . ردم را اص «هدهتسا قاع

 هع وتم تاب وح ینالوصح . ردل زوک ك تب وا وا ۳ ۳و

 وات اویح «بولوا ثرابع ندنتوا

 تع كاینغا یبظعا

 اید سو راحت هاب

 . رو دی ۳ راکلتفح عساو بول وا هدنفصت

 5 «بواوا دود ندا ل صا نع هطعګ و

 یحرب كنان سل ینعیا هد ۱۷۹۳ ًاسقو ۷۲
 ِ ردشمک هنطض كنهیس و ر, هدنسهعاقم یجکیا و

Pouzzoles, Pozzuoli ( 0 ( 

 ا وورود
 .بولوا هلکساو هبصق رب هدنسیب رع لامش زام ولبک ۳

NS eبوا وا هب-صق 3 یسا .رد راو یسیلاها » 

 هل را دچلپاقو كوي لیح هليتقو .ردایوت و) یع.دومسا

 را 1و یر هارخ فا رطا

 یرلن وتس كنب دم (سیامس-) روم «ب ول وا یسهقیتع

 > قوج رب هد .یدیآ روش

 . ردیقاب یخد

(Puget) 2رف  ONندنا روزبه ریهاشم  

  رابعم و قلسازناکیهو مد «بولوا

 هد ۱ ۲ ۲ ۳ .ردشلو ترش هل را رم یک هدسقل

 ا .ردشعا تافو OAT MOD «بوفوط هدایلسرام

 ڪر یناکیه هدا ل سرام .رددوح ود یرا ۲ قوح

 . رد رلشغا

)Pusterlh21(كناررسوآ  

 ثح وک . ه دیک دهه( لو ربت)

 | لاترتس
 یسهبصق (نکنور) یسهرادا زکم بول وا ۷

 .رونلوا هرادا هدن روبص یاس رب «هرزوا قاوا
 ۷ یضیعو۱ ۶۰ لوط

 یسهلسلس (قییر) كني راغاط بلآ .ردراو یبرلاها

 .رک ندنسهنروا كنهطخ وب

 - ۰۰ بول واهزموایک ۰

۱:9: ENE 

 ر هدا تق (دتخاک) كنفاڪس

)P0551( 1رومشم كلا كیدسنارف  

 2 وا لد لماسو | ا
 هدامور هد ٧٣٣١ و ءشعوط هد (لدنآ) هد نخ را

 ۔ازق نهج وا كئيب ول .ردضشتا تافو

 هی رات عیاق و ضعبو

 یھ وا نوا

 :شلوا رهطم 4-:هاعنا «بو

 قوحك روصو» یهراسو

 اناتسوب
۰ 

 « ردشا رب هل وبقم ۳1

)P 0521 ¡6( ۱دنسهدام « نزوب »]  
 1 . هل روی تعحایم

 ءز یها ریکد ی
 ۳ دیس
 اه و مسا 4 (نوتد) نان وا لز 2 1

 ] . هل رو تعحارم هنسو دام « نون «| 0

)Posidon 1 ۱06( ۰ریهاشم  
 كنیم

 داف بول وا ندایکح سوت ۰ 2

 هدنسهیصق (هیمافا) كن بروس هدنرلخم رات ۱۳۳ دالیزا

 .ردسشعا تافو لوا هنس 2٩ نددالیمو «شعوط

 لیخ هدرافرط راسو هدایریلیا هللا اياپ ساو ایلاتنا

 دلثمافارایتخا هدسودر هرکص ندک دتا تحایس تقو

 هک < ی دیش ر غوا «بوبالت اب هس ردت

 روهشم «بولک رامدآ م رد ةقلح ندفرط ره

 راندا هدافتسا ندنسردید(نورکیک ) هابا(سویپم و)

 ها هیعیبط و هیسضاتر م ولع : ید ھم و ندنس هلج

 یتسهراد طی كضرا بولوا یسالوط د هد هفساف

 ییدم كند واس مارحا هلیعاش را هحرد كناوهو

 ررادقم ییدتا نی

 كرذح ودم . ردشغم وب هدب ودام كب كي هبقيقح رداقم

 «هددسب دیا شعب ربک هکمعل وا

 .ردنادوب ندا فدک لوا كا ید یندسانم نالوا هلرق

 راب اتک ق وحرب قاعت» هح را و فسا رکو هب ونف 1

 .رددوا یرادخس ثكنغوح «هددسیا شم زای

 ۱ هیطالم هدنتالو زیزعلا هرو ۱

(Possidi)تا رف روک كيالس  

 0 4 ام یدس و
 -هرب رج هب هرداس و هد دم

 ۳ ۳9 یم وط هونج ب ضف RIE لح بن اساس

 . رد ورپ
 ریهاشم كن هیس و ر (۳۵۱۵۱:1:۱00)

 هد ۱٩ «بول وا ندنسا رعش
 | نیکشوپ

 .ردشعا تافو هد ۱۸۳۷و «شعوط هدفزوبسزنب

 یراعشا راسو یرهموظنم هل رهباهو هعحاف قوحرب

 .ردشلوا هجرت هنیرلناسل اپوروآ یرنک | «بواوا



 ی هل اف نصف ین و تا نشو یا

 یاس فا

 ی

 ۲۳۱۳۳ ۳۹ ىق وتن ون وفا

 ات ی و تی اف ی اش

۱ ais aut 

 تم

۲۳ ۳ ET TPIT 

۳۳ 

a a hm 

 0 لو پ
 رب هدنفاصنس یرکرا كتتبالو ا ۰

 ۲۰ تای زکرآ ى تو
 .ردیس هیرق (هنیتشوو) مقاو هدنسیقرش بونج هرم واک

 .ارا نا نديك Nee قردل وا نایتسرخ و

 .ردراو جدیرل ری و هرد تنم هد دساقلغاط یعبض

 و
 تح اش هفرش .ردشعا تافو هد ۱۷ ۲6و «شعوط

 هدنوئردات وس هد ۱ ۷ ۰ ء ب ولوا

 ندیلوطاتآو برهلاةریزج فیروس یصم «بودیا
 .ردشم زاي باتک رب هرزوا دلج ۳ ثحاب

 ریلکنار ندنیقمشتسم (۳06۵6<) | رم

 «شفوط هد ۱۱۰: «بوتلوا ۱ وگو
 نی هدد روفس و۰ .ردشعا تافو هد ۱۱۹۱ و

 هی صراآ ضمب کیو و ین را كحرفلاوا «بولزا
 ید لغوا كنو س .ردشعا هجرت هبهحریاکنا یی

 ثفيطالادبع رشم هلرد «بولوا انشآ هع ناسا

 . ردشا هجرت نەی صبتک ضعب راشو یش زا راسم
 هدام « واوا »و « سولواب » ] (Paul) ۱ ل

 1 . هل روی تەح ارم هس را 4

 هدنسهطخ ایرفسیا كنار سوا (۳۵۱) ۱ ۱
 هدننونح هرتمولیک ۱۱۰ كنهتسر و 2ب

 رم" ر مکس هدنلحاس یریکد قاردا قره وا ۱

 یرکسع لزوک «یسٍلاها ۲ 6 ۷ ۵ بول وا هلکساو

 ایرتسوآ .ردراو یناماکعساو یسیهام دیص «ینایل
 ر ییا . رد راو یس داسر «بول وا یزکی نساغن ود

 قاطرب هلاق ندن امز رایلامور هدنفارطا «بولوا ربش

 هدنلاعا كني هنیآ كدنو .رددوحوم هقیتع راتآ

 .راقیح هدنراوج كرېش و موق نالی الا وق
 ید و ی | فالو هاط ا اسلام هردوقشا 3

eبول و هیحات رب ندي ره  

 لامش كنغامربا (نیرد) «هدنسیلامش قرش كنهردوقشا
 . ردعقاو هدنسس راق كنسهیح ات (نکاقود) و هدنسد یغ

 كن هيض ویری (هلاش)ندا ذخا ید ییاچ (یشوش)
 قلغاط1 یسیضارا .رولکود هنبرد بوک ندنحا

 یبیلاسها . رد رج كب یالوصحم بوا وا قلشاطو

 یک راروسیلام راس «بولوا کرم ندمالساو نیتال
 .رونل وا هرادا هلبتفرعم یرارادقارس نود

 تعج | رم هنس هدام ؟ هناا «[ kK دالو

 [.هلروپ 7

 ۱ مالسا یسبل اها «بول وا تج نده رق 8 اض

E EES (ریلکن (Pococke, 

 ل و ب ۱:99

 یزکم تلایا هددیس ور (۵۱۱۵۲۵) ۱ ا

 یر (هقوانلو) بول وا رهش رب

 .رش بونح هرامولیک ۱۰۰ كغروبسرتپو هدن رزوا

 کم ای میله و
 ووز لو .ردراو یمهعلقرب باشخا و یسدادعا

 مربع ایک لراش یصکیا نوا یلارق ج وسا هدرهش
 اصلا ههبناذع تلود بوك هردنب لراش «هلکقا

 هدنسهعطق هیسور كحوک یتلایا هواتلوب س .یدیشعا

 «فوقراخ ؛قسروق «فوفغیرح «بولوا عفاو
 ینیدلوا طاعو دود هتراتلاوا فیکو والس ون راقب
 هزتمولیک عبرم 4۹۸۹۵ یسهیحطس ةحاسم «هدلاح

 حساو یسضارا .ردیشک ۲۵۲۰۸۸۷ یسلاهاو

 یرلاعرم لزوک .بولوا ترابع ندرءهووا تنمو

 .ریلیرب دشت ید رلتآ رادقم لی و «ردراو ید

 كعد «رانح» (هناخدالو دوخای) ۱ ها

 لنساضو دایآ هدقآ عقاو هدنفاهسو تیالو نوزب را

 ۷ وز رط بول وا هلکساو هبصق ر ئزڪڪ ر

 یسل اھا ردق 6 + ۶ . ردعفاو هدنب ص هرم ولک

 ۳ عورپ هدنا كن هبصق .ردراو نامت مالغاص و

 قح یا ندهبصق .رولل وا لاعا هریاسو هغوق هلا

 5 رد زا و هعاق رب کا ندشاط ضای هدهفاسم قائعاس

 الن اع اهھد هنس ید یتلآ هرکص ندع كلوزرط

 یک (داآ هج آ) نایربو هیاصق .یدیشغا تمواقم

 < .ردشغلوا ذاخحا هلیسسانم هعلق وب

 کم ردو

 هیاضق هان هنسهمقوم تیمها (ربخا «نکیا هدقنلوا
 . ردشم وا لیوح

 .دح روطاربء| قسش(1۱010۲۵110) 9

r Eاف سو داف را تب وا وا  
 یردارب بول وا هر وطاربا هدنګ رات NE . یدیا

 هب هدخلک هب هنس ن

 هرادا هدننروص هیحات ۳ قفس هتالو

 دوفو مدح یارحا هات (س ويس ود و٤ ) یعفکرا

 دن یسیدنک هدنخم رات 6۵۰ هدنافو كنوبو ؛شعا

 ندلاجر سر بقاعتم یتسولج .یدیسشانا سولج
 درع هر کب هظفامهل وا هدهسا شمراو « (نایکر ام)

 قیاس «بورغل و هددیح وز هام ندنش دل وا شبا

 . ردشم رک 2 هل اد رو ریه رب «ك رهرپوح ه رمساتم

 :E ۱ ۵ كل ولبا بول وا دو دعم ند هرعا هد. رم ور

 .رونلوا | رحا یبیط رو



 ل و ب

N (POlesine) | ,, .ج كدیو  

 حیدا) هلیا (و) «بول وا رب رب ۰ (رج دآ) لا ( ا E اچ
 به هدنتسو هزقمولک ٩۰ الرق هدنعءرا یزارج
 لیکشت ینا (وغیور) مویلا . رد رابع ندیضارا

 . روید

 یس عج كلام یلاعش یاشرمآ (۲۵11ع) ۱ 8

 ٤۸ ند ۱۸۶۵ بولوا ندنلاجر

 ییس هعطق (سارکت)و «شفل و روهج و 3دەن رات

 ییدتا هلا هقیسکم ؛یکییدنا قالا ه هم كلام

 هق کم یب هرزوآ قللوا ینوصتت فی زا هضیف و
 هد ۱۸٩ .یدیشقتا طبض ید بای روفیلاف هلا

 قوح ر 1 كلام كس .ردشعاآ ثافو

 وین هل رم | كياذ وب هب ولا او تالاا یعب رلقلت وق

 ۱ .ردشغ وا

(Polémon) ۱ ۱ندنساب> يدق نان وب  
 هدنش ات ۳۶ ۰ دالبلآلبق بولوا ]

 1(تارقونسکا) .ردشعا تافو هد ۲۷۲ و «شغوط

 مسا و س .یدشدوا نلخ بولوا ندننادرک اش

 «بولوا ید فوسلیف رب رکید (نومل وپ سوینوطنآ)
 هدربمزا لددنح را ۱۳۸ ندنح را ٩۹۸ كدالیم

 لا 2 نکو ا: لوعصم با مغلف نست زو
 .ردشقارب

 UN نور رط ( ۲۵۱۵۲۵0۲ ) | ۰

 E روا ث رابع ۱ نول وپ

 رایلامور یسیح رب «بواک رادکح یکیا هلسا وب هدنس
 نانل و لاو هدنربش (هیکید و ال) یکهد (اینتب) ندنفرط

 (نآوطنآ قرام) «هدلاح ینیدلوا یلغوا ك (نونز)

 مرا ارباو؟شغل وا بصن هنغلرادکح سوتنوپ ندنفرط
 ندکدتا مد راپ هب هلم تشیه یراق ه(واتقوا)و

 ددالیم «لرهشلرب هل (واتفوا) نلک بلا هرکص
 .رد-شمروس تموکحن كدهنسهنسا یکیا ابو یحی رب
 اکو هل فلوا كلام هنمسق رب كلاب ك (سوتنوب) ادتبا
 یا(روفس و) هدعب . یدرشلرب وبا (قاب ولو سوتنو)

 . یدشعا طض ید ییزاغو هینرطنطسقف یتعی

 (هدیس) نالوادوح وه یرهیارخ و لس اف هایش او قع

 هدع هلنلسن هنسا كنو ربش و «بولوا یربش

 نالوا فرح كما و .یدرشفا وا هيم" (مویولو)

 - راوجو قوم یبیدنلوب كرلهبارخ مویلا یان (نالوب)

 یسیهکیا 4 .ردهدکاربو نم ناقآ ندارواو هنر

۱:۹ 

 ۵ (سیرودوتی) یسهدلاو ؛بولوا لغوا كنج رپ
  هدنح را ٩۳ كدالیمو ؛شاوا ثراو هنبردپ هلت اصو

 .هح را رب كن (ایکیلیک) بودا ماست ه(نور) ینکلم

 : .یدیشبا تعانو هلیس

)P0lemonium( 71هددقنآ مدام  

ea(سوتنو) «هرزوا ینیدنل واناب ۱  
 «بولوا ځا یکه دننامز (نولوب) كنس هءدق تلود
 هنعسا كرادکحوب «هدلاح یفیدلوا (هدیس) یبیلصا مسا
 كاج یرهارخ .یدی-دش وا هی هلو هلن

 هدننصنم كنياچ (نالو) و هدنساحق هسناف كنغاخس

 « ردد وحوم
 ۔هطآ هرایلاب كنار ایسا (۲۵۱۱۵262)

 كن (هلاو)و هدنسهرب ر هکر ويم ندن ل ۱ ر
 «بولوا هبصق رب عقاو هدنسیفرش لامش هزم وایک ۷

 ند(هراعلا) هدنراوجو یتکم ر «یسلاها ۸٥

 و ا اح (هرفول[) طل
 ریهاشم (Marco Polo) — ورام ۱

 هد ایو ۱۳۸۲ «بولوا ندنیحایس ] 7 *
 تافوهد۱ ۳۲۳و «شعوط هدکیدن و هدنسدالیم خیر

 لوغم هرات لجال رارب هلسهصمص و یردب .ردشعا

 و ر هنا  (نآ اق البق) ندن را را دبکح

 .یدیشلاق هدا هنس ۱۷ «هلغتارق ییهحو ك رادمح

 4به لود راد هلا هص وصحم تیر ومأم ندنف رط نااقالبق

 شااقلوهم هجراپلاوروآ ردق هتفو وا كربب ردن وک

 ۳ ايو اجو ینیچدنه «نیح «ناتسراتات نالوا

 «هرکص ندک د روک ییایسآ نوتب هلهجو وب .یدیشمزک
 .اضوا هتداعش رد و هل وزپرط هلیقبرط نارباو ناتس دنه
 دلا نیل وا لماع قورت ك وزب ۶۱ ۲۹۵ یره
 هلو روهج هونج كکیدنو .یدیشعا تدوع هکیدنو
 ریه ولیف رب هلیفرصم یدنک هدنسهب رام نالوا

 نروسهحراهنس «هلکمش ود ۳ درازبون>ح «كرهدیا

 یلاوحا ییدروک هدنرلتحایس نوزوا هدنساننا تراساو

 همانتحاپس و <« ردشم رد زاب ییسهمانتحایس ر وشمر وصم

 ةا هدنراشتنا «هلغلوا یواح لاوحابئارغ قوحرب
 تایفشک ناک هعوقو هدع یدهسا شام اننا هنت

 تابا ىنغيدلوا تقيقح نبع كاج ردنم فاك هيفارغح

 .رددغلوا هجرت هنسهنسلا فاك كنهوروآ .ردشعا

Polotzk 0دک ان هیس  

 HR ۳# 3 ی ۱ قچولوپ



TOP TPT اه OC ST IL OO SS يا 

 و ی ف ی

 4 ل و ب

 هدنرزوا یرېن (هنبود) «بولوا هبصقرپ یرگرم "
 . ردءذا و هد: امش بم ةر وایک ۹۸ ك (كسسو)و

 «تا رکسم 9 را «یر هن اتعاپد «یسلاها ۷:۹ ۱۳ ۵ ۱

 .ردراو یرادش راف و هل وط نه «نوت ون

 هن اتسهل هد هيي: حا هنسلا )P010£16( را
 هم مپ

 -هدام »۴ ناتسها » 1 .ردعشا ۰ نایرو

 E هل ر وب تعحارم هنس

 / 3 م اج -وول وب ,Polovtses زوا E د 0
(Uziهدب د اليم درد 7 ر نوا  

 تقو ىليخ رب «بولوا موق 3 شک ه: هیس و ر ندایسآ

 لات دلرگد مرق هدر
 رب هدنسهرآ یراربم (هنولآ) هلا (نود) هدنسیلاش
 هد(ایلاست) «ییافنالابهلرلخ الوا و هل رلکنح هدعبو ؛شعل

 هلرامو ر هدنرق یصنچوا نواو ؛شغا طبض رب هحزابرب
 ارام يدر تر اف
 هددس رشع | قاشا هل راس ور یراق هرلن ون هدنم وده

 ارو اوفا رد زهرا دو نوت و ار اقا
 هل راکب زوا .هسرلیقا هنسا (زوا)و یرلزوا نده
 . ردلوخ یبلوا یر هیسذح تیسانم

 هدنسس ونح مس كناتس دنه (۳0۱) ۱ ل

 هدنساضق (هادک ) كنتلیا ساردم 2

 هبصق رب هد رانک یرپ (ریح) عبا هنغامرا (زی)و

 یس لاها ۰ «هرزوا قلوا یعسقرب «بولوا

 .ردراو

Polye ( ) ندی رافل وم عدو ناو 

 ا ۴ یکی «بولوا ۱ ۵
 قلناقووآ هدامور تده ربو «شوط هداب ودک ام

 .رددوجوم یرتا رب قلعتم هبهیرح لیح .ردشعا
 ۳۵116, 1152-) سوییلو د وخاي ۱
 .وا ندنراخ روم دق ناتوب )6.0 1

 هد (سیل و ولاغم) هدن رلخح را ۲۰ دالیلالبق «بوا

 «بودیک هبامور هلیقرط نهر هد۱ ۱و ؛شعوط

 هیسایس روما كرلیلامور «هلتماقا هداروا تفو لیخ

 یا (لیما لوپ)و ؛شعا فوقو بسک هتسهیرحو
 د (نوییکسا) ندرلنوب «بودیا باسا هنیراغوا
 و دن شو ره ار (جا راق) و هباش رفآ هدنتیعف

 و ؛شفلوب یناح
 ترومأم ندنف رط رالام ور هه ندکدتنا تحایس

 ۱۲ ۶ ندز رابه دیش نوک هب ات وب هل رادص وصحم

 هفسافو را .ردشعا تافو هدنشاب ۸۲ لوا هنس

 تدم زب هدایلاغو ۳ اساو اش

 ل و پ ۱9:۷

 كا «بولوا یرثا جاق رب راد هلاوحا مارت هلا

 I سیمو ځرات رب یواح ینعیاقو تكنمصء یروہشم

 ا یک ینیدلوا ماتا ینهدوجوم مج# كن رات وب

 . ردشلم هنا و هح رات حاقرب قحما ید ندی رارنا

 یهدنفلناخا را (Poاytimète) | ی «

 نا وب  یسا هت رهن (ناشفارز) ۱ تمیتلوپ
 .ردعسا نیرو ندنفرط ی وفا

 یرادکح وزب ( ۲۵۱۲۵۲۵ ) رز

 E ب
 یداماد هلشنارخ ندنفرط یرد هوا ندنس» ساع

 كنو .هدلاح ینیدلوا ا ك هنناد كروتسنیا و

 .ردشفل وا لتق ندنفرط
 ەدە تو ریطاسا (۵1:۵۲۵۵)۳۵۱)

 هدنمسا (هسوت) هلا (نوتبن) یهلا کد | مفیو

 كوي تیاغ یتماق «بواوا تیرفع رب دلوتم ندیرپر
 رب هدننلآو ینیدلوا ریک:ا تشهدو نیک رخ یس»ه رهخو
 هدایلهس ایوک .ید رول وا گز ینید لوب یزوک كن

 ینیدالتواهدراریاپ «بوروتوا هدهرافهرب «دتسيیقرکد
 توام شب ها ناتسشاو لب راس و
 كت رفع و « هل رم یسیک هداحاس وا كلوا یردب

 شلدایق هبهراغم «هرزوا قلوا ی

 ینیزوک كتبرفع هلش زاقرب «نکیا
 . روید هباکح (سورموا) ییغیدل وا قوم

 ۳ داليا لبق (۲0۱۲۵۲۸۱6) | ت ارملوب ۵6 ۲ ۵

 كد هنح را ۵۲6 ند ګر

 ہارغ «بوشود هنیلا

 هرارذ «قر» راقیح

 «عج تورت رب كو «بودیا قارادنگح هدماسیس
 یقراعمو نونف با طبض یسیلیخ كرا هطآک هدنفا رطاو

 هک «یدیشا تر بسک هاد هج رد را . یدردیا هبا

 بلط یتقافتا كنسیدنک ید یرارادکح یصعو ناربا

 لحاوس یلوطاآ عب یی (ایوی) تیام .یدراشغا
 -راس) كلارا ءبوشود هنسوه كاطبض ییسهب ف

 هحاخو ؛شعشود ریسا هنیلا كنسيلاو نانلو هد( سید

 قفوم هدشا ره ووک .یدیشفلوا مادعا كرم رک

 یکوزو رب انارک «هلیسوفروق رظن «نوعع؛دل وا

 هدشنراق كفيلا رب ید كنو «هد لاح ینیدنآ هزیکد

 .ردب ورح یییدنلوا هداعا هنگ دیک" «بونل وب

 كا كد ناو (۵۱0]۳۵۱۲0)

 ندن راه و شازتلکیه روهش» | تاعیوپ
 دوخاب (هنوکیس) لوا هنس ۸۰ نددالیم بول وا

 را یربا روم لا .یدیشعوط هدب رهش (سوغرآ )



 ل و پب

 «یدنایلکیهرب مسج 2(نونو) نانلوب هدندبعم سوغ
 ؛ندنشیدلیف یروفو یک وک هلن زوب نالوا قیحا هک

 لوم ندنوتلآ یرلفرط
 ؛شمزای باتک رب راد هننابیکرت كنيناسنا مسج .یدا

 هيما (نوناق) «هرزوا قلوا روصم ید ر لو

 یراز ورم كا كند هب رام را آ , یدیشعای ید لکیهرب

 ند را ضایب یییدلوا شعب اشنا هد(هروادیا) ید

 .یدبا ورا رب هدنحما یدبعم كیالوکسا هللا هلق رپ
 یرادنکح اورت ( ۳۵۱۲۲۵۲0) هن ا

 «بولوا یزربق كمايرب روہشم 2

SEهنس دنک سوالیخآ «هلکعشود ربسا هنیلا  

 كا جوزت ءهيتقفاوم كنيرلشادقرآ «بولوا قشاع

 لد یادی سرا لتفوا امار ءنکیا هرزوا

 سوم هنسکیلوپ هنیرزوا كلوب .یدیشعا

 راس نالوا ترابع نداوناو

 «بولوا

 ىلغوا كبسوالیخآ هدنیاور ریو «شعا سفن فالنا
 . ردشابامذ هم رز وا یرا مکن ردب یتسدنک سورب

Aهبش یا رب (۲۵۱1۲۱۵۵5۱0۲) ۳  

 لوک

 مای رب E اور «بو)وا یرادکح نده

yzی كاس ەرز  

 ندنطبض تاور .یدیشغا جوز ی (دیویلیا) یربق

 هنداماد و هل (رودیلو) ییغوا یننیازخ مایرب لوا

 لتق قنیاق روتسنهلو «هدلاح ینیدلوا شه رد وک

 (هبوکه) یسهجوز كماورب .یدیضعا طبض ینیازخو

 .زوک هلک تسار اکو هرکصندنفلناشیرب كاورت

 .ردشعا لتف ینیدالواو «شمراقیح ییر

 هدهیات و ریطاسا ( Polymnie ) اب ل

 «بوسنوا مز یسهملاتاس هل رف ) ۰

 .یدرونلوا داقتعا هنغیدلوا یداحا كنو تاکزهآ

 «هدااح ییدلوا هدب رغآ ییم را رو هدلاح رونشود

 .ید ر ونل وا رب وصد

 «رارطارمدک» ى, (۳011۳06510)
 ج رج رارح نانید و تان لند ای اقوا ایسایلوپ

 اغ بول وا یرب نیس دوی حوا ییدلو | مسقنه

 دلا ینیدلوا دود ها E ی

 دا دمت هدقس ار ویش را هطآ و ۳ ا اد هنب رق

E)ك ر یرٹکا «بولوا قوح هده جرد قحهیمدس  

 هدلاسیرلقل و مقام هن راهاط درنگ ۶ ریازح و بو

 ۲۰و ییض لوط ۱۰۵ هللا قرش لوط ۰

 ل و پ ۱99۸
  طیحمرح هدنسهرآ ییونح ضرع ۵٩ هللا یلامٹ ضم

 دن اس تایل اروم قیتخاط" هدنصا دریک
 یسلاهاو هزتمولیک عب ۲۹۹۷۸۸ یبهیعطس

 بونح یامنم هارو .ردیشگح ۰

 كنهدالز یک نانل و هدنسدش راقكنایلارتسوآو ہد سس رک

 ةحاسم ربارب هلراهطآ كج وک ضعب نانلوب هدنفارطا

 یسلاهاو هرم وليڪ عبرم ۲۷۲ ۹۸۹ یسهیعطس

 قوح ردقوا یرددع «ندنغیدل وا یک ۰

 ربارح نانل و شل رم هد رهفاسم كوي ردقواو نالوا

 رانو .رلیشالک 1 یرلقدلوا كحوک ردق هل كنهریاس
 یسژنکاو «قافاط «بولوا ندهباکر یضارا یقاطر

 ةج رد یراوه .رد-قولا «بولوا ندهیاجرم "ینارا
 هرزوا تیموع هده سیا فاتح هروک هن رلضع

 : قرهبالشاب ند یرهجاشاب 4 رهطآ . ردقامص

 «تکر ش «قوف «سکینف «افنو «آوماس «ییو «سبلا
 هریکرام «هنیلوراق «ونومو ءهرازنت «یآووت

 یامنم و یسهعقج ریارح راودیم «جودناس «غن راماس

 . ردیسه ریزج (نموف یاالاس)هلیس هطا هیل اقساد هدنقیش

 ا عا یدک هدنفعت یررربره درو
 هدنسهدام « طیحم رګ ریازج» ید هدنقح یموعو

 کلا هدقحار وش «ندنکح هل رب و تالپ صن هدای ز

 : مل هریو تالیصفت زآرب هدنقح یسیلاها ایسنیلو

 ؛بولوا رامدآ یریاو تسردنن یسیلاها ایسنیل و

 یرلجاص .ردائامهب ینوتیزایو یراصاضعبو رعسایراکنر
 وط هم وکه م وکه دن رشا ورنکا «بولوا نوزوا و هايس

 «بولوا نوزوا یرلن و » . ردزآ یرلقیب و لاقص .رور

 یراقادوط . رول وا ید هدناکشاغاف قوح زا ًاضعب
 هننراتدب و اس . ردض ب ه.اعلاقوف یراشیدو هل اق

 نورو قالوقو كل: شة رلکچجو رللکش عاونا
 نیما تو تا ا, شوک تولد ییراقادوطو
 هرب یرلنکسم . رد رلتداع ییا رلیش لوپ كی ًاضهب

 قاراي یرلتسوا «بولوا ترابع ندرلشزاف شلکید

 ندقاربایو توا ع و ر ییاونا كني راککرا .ردیلی روا

 یرل داف «ب ول وا ترابع ندلامشبایو قاش وق رب لو

 كنسي راقو ندلب .رارتروا ردق هزید ندلب یی رلثدب

 تب ا «بواوا صوصخم هاینفا هسا یرنس

 هلج كغا فدك ییرلند ردق هنیرللب هدیظو
 یزیوج هقوف یرلشیعت هجلشاب . ردندن رهببغ تاداع

 اب هاب ابو هوم رب ناید یشچ کا «سوم
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 سفت نیس اکرم هان اسب بسی N TT TT یا را رنک لا یا

 ل و پ

 ندننا رززاخ و قیلاب هلارویطو ندرکوک سک ندنایق
 هسا يراههوربم تداع كع یا ناسنا . رد زابع 1

 -هلج یرهینید مسارم «بویلوا نوجا نفاس اضع

 اهد یسیااها كرا ەطآ نالوا قلغاط و ییاکرب .ردندنس
 "یرلفدالل وقو راردا لاغثشا هلتعارز «بولوا قدم 3

 ابره یضارا" ایش رک زود اهد ناب تاوداو 8
 كپ هسا یسلاها كرل هطا قیلآ نالوا ترابع نده "

 یرلقیلابو رارینلسب هلرلیش تباث ییادخ «بولوا یرک -
 كني راضعب ندران وب زام هل رلات تی رکد ید 1
 یرلک دادب هلب ینقی شتآ هدندورو كرل و روک "

 «بویلبب یلاعتسا نداعم هرزوا تیه وع . رد وص

 یراجواو ندنابص هلا یاغوطو هیوص یرلحالس

 قاررم ضمب ترابع ندکبک هوخایو ندنشاط لیفاچ
 هدوآ کلا قواو یاپ . ردنرابع ندرلیش یک هطلابو

 رلمدآ دعتسم و کذ هعقد) وا یرلید-نک .زریناللوق "

 یسفل وا طبش ندنف رط رلیلا وروآ كن رلذط و .هددسیا

 تیم رب هر ندرب ندتیشح و لاح رب هل وا «هنیرزوا
 ین: دریدشاق ینیرازوک یرلفاون هدنکو ا یراث آ كن
 كا رتداعو نیا «هنرزوا یطاست كرلکن رف «یک

 هکمروس و شا باغ یکلتسرم یکهدتنسارخا 3

 شلوا روبج هکمردشرکد یرع یرلقدل وا شش ۲

 رتک رار كرلیلا وروآ ید ندفرطرو «ندنراقدل وا

 هب راسللع راسو یکن رف هلیلامعتسا كنا کسم ی کد

 بجوم یتافلت قوچ كب هدنرلا یناهتسخ هرلسو
 قحهلوا تريح بجوم یرارادقم «ندنیدلوا
 كقوق نادویف .رد هد-قلازآ هلوک ندنوک هدنروص

 لوا نرف رب كنيحايس ندا فک یرلذرطوا راسو
 یرلک نا نیم هدنراهدار ۰و

 یسهیلصا لاها نالوا دوجوم موملا كريازج ضعب
 .ردشااف هدنرلهدار ۵۰۰۰۰ و ۰ ییا

 - داقنعا هبلا رب ی رلک دا ریبعت (وبات) یرلسد لصا

 اربنانا ید هر رو نح «بول وا ترابع ند

 .رلردا تدابع ید هنحاورا كن رادادحاو هرقاو

 ناستو رپ ام“ رو امسا هلیقوس ك رارت ویسیم یرلذاطرب

 تاداعو تاد اقتعا اجا ءهدهسرشلوا كيل ودق او

 روسحورهام كن هدریکد . رد راشم همک زاوندن رد« دق

 كب راق: عوت ر صوصخ هک دک ۰ بت ولوا
 هد رلدنع حاوزا ددعت . ) ۱ 8 رارفس قازوا

 یرلقلزسنالابم كب .دنصوصخ سوما «بولوا یکی

 لو پ ۱95۹

 ییاو . ردراو یرلکامتاو لیم رب كوب هغلزسرخ و

 كب «بویلوا یراروصق رب هعفالخا هقشب ندنحابق

 .ردرامدآ نشو ملح «سنوم

 هد رادناسم كوي ردقواو هنفرط ره دكربک طرح رګ

 نا الو قازوا ندراررب بول وا قیئفاطو سیم

 هلال رب ناه و بوستم دتتسدح رب كنسلاها ریارح وب

 هن ره . ردلاح رب قحدلوا لوسقع ربع یرلا وا ملکتم

 كتاط رب ره ندهعنج ریازحو كنهرررح ره ردق

 رلناسل و ید ها راو یاسل صوصخح هد رلیدنک

 ندنغب دل وا د وح وم تنراقمو تیاشم ر كوي ا

 هش هدنف دلوا یر هبعش فلک رشم ناسل رب كنس لح

 .ردر ید یراداقتعاو تاداعو قالخا .ردقو

 یسح ایسنیل وب قیشیراق هلرلیل رب هد ایسن المو ایس ورقیه

 یسشح ییالم خد هتساح ایسنیلو ؛یک ینیدنلو

 ندنسانحاو ماوقا ایسآ ریل ایسنیل و .رد-شعس راق

 یرلرتنفآ لرببک طیحرح هل قو «بولوا دودعم

 قازوا ردق و كرهیتسیا دوخایو كرهینسیا هلی« درا

 هدریکد كنسیلاها راهطاو شک ردق )ةا

 هی رار رب هدنس هاس تراهم نالوا یييبط یرلپ است ا

 .ردرلشغل و هدنبسانهو طالتخا هدنروض یعاد

 سادام 6 ترابا# ون 91:
 0 ۱ تداپانوب 9

 ات الم طایلاسا (۳۵1188200) ۱ ۰

 هدنشلایا یراب هدبشلارق لو ۱ انلوپ
 هزموایک ۳۵ كن(یراب) «یرلوا هدنلحاس قینورداو

 ۷۰۰۰ يۈل وا هلکساو لطف زی
 .ردراو ی)هراغم تیغ قاطر و یل اها

Eتک وک  

ae 
 ندنسابطخ رہهاشمامو ر ( ۴0111 0) ۱ ول

 لوا هنس ۷۲۰ نددالیم بولوا هم

 رسا روه)  .رتششا by a ۶ تورو شو

 یراهرباع ضعب هاب رلیدنک «بولوا یبحم ۵ (لیجریو) و
 وطن هدعب «بولوا بوم هیر ادا ؛ردزاو

 .یدیشن وا سواسن و قلءرار و شا باستا هس و

 «هد هسي | شعشیلاچ هغم ر دشیراب ی واتقوا هلا سوی وطن آ

 نوا ات ولوا نمجام ة2 ىژوا ىش
 هلا داو هلقلتةووآ دعب اهثو ؛شرلکج ندهیسایس

 راد هنن راهیلخاد تابراحم كرلیلامور .یدیشعشافوا



 م و پ
 «هدهسیا شمزاب را آ قوح رب رکیدو حرا رب كوي

 .ردیفاپ یبوتکم کیا ریو یرلهرقف ضعب زکلای
 هرودامزیسا درگتروت ا ۳

 ولیک ۲ كب (ایریل)و هدنسهطخ لاب کپ
 ?Oe «بولوا هیصق 3 و دن ساق رش لا هزه

 .ردراو یردبارخ دو یسا رب و یسلاها

 دک رام لام
 ۱ از ید لابموپ

 کرا لارق هد) ۰ بول وا ندنن ویسایس رورشم

 ار یا فیس ى هی واح مدار گاف و

Marquis de Pom-) 

 ناکداز «بولاق هددنسم و ېا هنس ۲۷ و ؛شلوا

 یرلتوزح _«هلیذاختا ربیادت یشراق هنذوفن كنابهرو
 رب اهدو ؛شعا جارخاو درط ندایلپ زار و ریکئرو

 دراریکنا بولوا قفوم هناراءاو تاحالصا قوح

 .یدیشمشلاچ هکعا رک سد ییذوق یکهدرگترو

 قنا «بونلآ هک اع تح هدننافو كفسو یجرب

 .ردشعا تافو هدافنم هد ۱۷۸۲ و «شفلوا

 هسنارف a ۳۰۵۲۵۹۵ ۱ دمو
 ۔وشعم كن ول یعشب نوا یلارق پ چپ

 دوش رب هداعلاقوف هدننامز كلارق و «بولوا یسه

 ییدتسیا ی هیسایس روما مهملا «هلغلوا كلام هرادتفاو

 یزنهو نف بایرا راس هللا رتلووو ؛شمریوح یک

 تمدخ هتنیزن كسراو هنایقر ضعب «بودیا هیاج
 هد ۱۷۲6 «بوفوط هدسرا هد ۱۷۲۱ .ردشعا

 . ردشعا تافو

itll (Pompeies, Pompeii) 

 وا مدق رهشرپ هدنسهطخ هیناپماق ۱ یہ“ رپ

 رش بونج هراموايک ۲٤ كنيلوا یرهارخ «بول

 یسا كب .ردعقاو هدنکنا كنناکرب (ووزو)و هدنسیق

 ینیدلواندننارهتسم كراینان وب لصانع «بولوارېشرب
 -وا طبض ندنفرط (الیس) ندنرارادرس امور «هدلاح

 ندقدنلوا هرادا هدهزات تروص تقو ر «قردل

 هنسهرص یار امور ندنفرط سوتسغوآ «هرکص
 لیخ ندهلزاز دن را ۱۳ دالیلا لبق .یدیشاریک

 تكباکرب هدنخ را ۷۹ دالیلادع «نکیشلوا رادهنخر

 .هلاف هدنتلآ ینیشتآ بالیس كلوب فلیسمالتا هرب ندرب

 نرق ید نوا .یدیشلوا دیدیاو وح نوبسب «قر
 و ته و فوم هتل دف یک
 تایرفح هد۱۷۵ هو ؛شالو یراآ ضعب هد! ۹

 سس سس سست ساده
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 ربقف ررح .ردشاراقیح هنادیم هلیماع رېش هلیسارحا

 یسینبا .مدنیا ریس ییراهناریو لرهشوب لوادنس ۵
 یرلبیاچ زکلای «بولوا ما هل ردیلصا تئیه نامه
 هناك رهشاریاسو لدعم لورتایت «رلقافوس . ردقو

  یرافرط جا كراراوید «بوسلوا دوجوم ینالقشم
 كراناسنا هدیامزوا ییایرفح كيپموب .ردنبزم هلرلم»ر

 هل راهی یایشاو ثانا صوص)العو یثیءت تروص

 .ردشربدنازق تامولعم قوح كب هدنقح یرالاح 1

 یک هدنناکد لاقن الثهو هیتنب یایسا قوح رب هل رناسنا

 رهریتو رلشاق یهدنناکد یزرن هلباهراسو رینیپ «نوتیز
 قوچرب «واشیفیدنلوب هدلاحرب شا ساکت رلیش یک
 ضایب یسیزایو ایس یدغاک یر «یکشک ای یخ درلب اک
 ضع راعو لولا داوم نانلو .ردشفلوب ؛قردلوا

 ر, یلاخ مویلا «هقشب ندک دتا نییزت ینیراهزوم رارهش
 یهو نایربذتنا رس «بوئلوا هظفاحم هدنلاح ربش
 هزوم رب صوصح هداوم وب ید هدنلاصتا یرههاریو

 ۱ «روینا و
 Pompée, P0m-) ag دوا

 س روهشم لا كنامور (5)0 ۱ سوم
 ؛شغوطهدنحشرات ۱۰ دالیلالیق «بولوا ندنراراد
 كوا ؛بودا ما ا یفرط كنالیس شرا هسو رامو
 كنوبو « طبض ییاپلعس هلی یل امش مسق كنابلاتسا هنمات

 «كرهدما بولغم هدرالع راسو هداش رف ییسامصح

 لابقتسا هلالآرب كوپ ندنفرط اليس «هدنندوع هیامور
 « سوهو كوي » فلش وا لیجت هليبفل « دوی »و

 یو رو رس هدننافو كنالیس .ردشملوب ترېش هلکغ د

 هنس ترد «بودیا رکسع قوس های ابسا یراق هس

 لتق ندسفرط (اہ رب) كنو «هرکبص ندقدشاغوا
 هامور ًارفظم هرات ۷۰ دالیلالبق «هنیرزوا

 -روقو ؛شفلوا نیبءت سولسنوق «بودا تدوع

 هنسدنک ید اغود هلیطرش كعا عنم ییلناص

 «هاکشا وع سفاک كراناصروق هدنوک ۰ «بوایر و

 .یدیشاوا تاق کیا یرابتعا و تمرح كرلیلامور هدنفح
 یسیدنک «بودیا رکسع قوس یثراق هداد رپم هدعب

 «رابحا دب هل .صم یارشد «بولغم هنا ا تارف

 نوتكنیلوطا [ ینعی ییاینتیو این وغالفاب هلا سوت و و
 هب هی روس نداروا «یدیسهایا طی ییسلامش مق

 هدسدقو ءالیتسا ینکلفم كح ویطنآ «بونا

 سالجا ی (ناقره) یجنکیا هنیرب ۵ (لوبوت-سیرآ )
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 ۶ ۳,۷ ۳9۳ اک نھ

N,اش تن سای یا یا شا ی ست نت کیک ات بم نما نسخ سا نخ ین 6 بس یمن تحت نیت فست دقت و تا شات یک لک ی یک ابا اد تم یا ی یا ی ین یک اف سی هست یاس ی ست تبار  

 وپ
 ربخ ینتافو كدادرهم قلارآ وا «هرکص ندڪدلیا

 ی (سا راق) لغوا كوب «بونود هنوسماص ءهلغملآ

 کلایو «شلآ هتعاطا تح

 هدنندوع هامور هنن رزوا كنايقفوم و .یدیشخارب

 هنس کیا .یدیشفلوا لابقتسا هللا هدد رب هداعلاقوف
 لیکشت هلم تنیهر هللا (رصیق)و (سوعارق) هرکص

 هم دیک / یروف سول ز

 هت انک یده رادا ميس ا و هدن رلادب بود ۳

 وا تاذلاب یپموب ءهدهسیا شود اینایسا هبا اب رفآ

 هدامور یسیدنکو «شءردنوک رللیکو «بویقنک هفرط
 هنس وه تكمربک هلا ید کرم تموکح «بولاق

 شا جوز < :ێدیشس ود

 سصیق هلا هجر بحاض یرانافو كسوسارقو كن (ایل

 ص وصخ یلص «بول وا بیس هنیدیا زن كتباق ر کهدنسهرآ
 PEE فلکم هم هکح یتناحوتف یک هدایلاغ لرصیف

 وح) یربق كرصیق یی دل وا ش

 ؛شلو ع وقو هب را هدب رمل وب «بوشق)اق هکعا لز

 وس هدنروص كجءدیا فا ی یت رهش یل وا یچ* ولو

 رارب هلا وئانس .هلکرت ییامور «بونلوب هدنکرح
 یتساروا «نکیا نکم یتواقم هدحاردو ؛شجاق هاو

 ؛بوروطیشرراق هننمشد هدنسهووآ الات ةر ید
 هلاسرف «هدلاح ینید) وا یثم کیا كنیک ل رصيف 9 ا

 ربو یسهجوزو ؛شلوا بولفم ًایلک هد (هبانح ینعی)

 ارب هللا ییغوا
 هه رق «قرلواهدنفالخ كنلومأم «یسالک و كس ویاطب
 هدیک هدنح را 4۸ دالیلالبق «نیرسقم رب دصاب قایآ

 «هدنکیدل ر د وک همصیقیع وطقم رس . رد رلشم ریدتبالتف

 . یدیشم رب و تازاحم هن رالتاق «بولفا مع تم تاک

 هل-ع-ا وب ید یلغوا دوی كنهجرلافن [ بس"

 .اطنآ هدنلتق كنیرد " «بولوا قورعم (۳۰ ۱۸:۵۵)
 هاینامساو اش فآ نداروا «هدلاح یتیدلوا هدهیک

 هنواعم رکاسع قوحرب هلا رکسع یالآ ۱۳ كرهک
 هلرصیفتاذلو یدهسا شا لیکشت اغود كوي رو

 «بولوا بولغم ًایلک هد (هدنوم) هددرا ییدشا
 لئق هدسنخم را 4۵ دالیلالبق «نکیا هدکعا رارف

 . ردشغ وا

 دوسخای «یپموپ جک » یند یلغوا رکید س
 (.P. le Jeune, Sextus P) یپموب نۇ

 یکیا نوا «هدلاح ینبدحاق هرصع ارب

 ۱ هلی هدلاو دنا كنردب «بولوا *ف و رعد همس

 ه دنس هب راح و یرکص ندقدنل و یضاح ریارب

 هرکص ندنبولغم «بوناو هدنتیعمم كنردارب ید

 م و پ ۱:۱
 هنب رارادفرط درمسیق «قرهحاق هنىرلغاط (ازىبيلج)

 ك رصيق «هرکض ندکدتا هبرام تدم رب یشراق
 كردیا لاصعا هدعاسم هئدوع هامور هدننافو

 هل ا( ہفت یشراق هنلاوما شفلوا هرداصم كن رس

 کا یی وا نیم دنکللاو لاو ار
 هدنح را ۶ ۲ دالیلالب یعی هدنلکشت كەلم بفیه

 -روقو ایدراس هلا ابلعس ,يولیرو رارق هنیف

 هلا سو وطن آو «هرصاحم ییامور طی ییهقیش

 دقع هد (دایسم) 7 ۳ 8 هدنح را ۳۸ یوات وا

 ر وکذم هلا هدهاعف وب .یدیشخا روب هب هدهاعم

 ینعی) اییاخآ «ریارب هلکرت هیهجرت بحاص هطآ جوا

 ید یدنسم قلسولسنوق هرکص هنس رو (ناوب

ASSوی هحن ر قا .یدرویلپدا دعو  

 هلا ایدراس ادتبا «هنرزوا تد ولغم ینیدلوا راچود

 باغ ییایلعس هدعبو یهنیفس ۰٩و ییهقیس روف

 كل سوپ وطن هدارواو

 هد ۲۵ «بولیوط ربسا ندنفرط (سوییب) لیکو

 ر ۲ .تناعو ها شرم تای

 ؛ شح اق هب ایسا «تودنا

 -وب ویارنسا) یخد یردب كسویپهوب كوپ س

 ا ۹ دالیل البق «بولوا فورعم هلا (سویپم

 لثا هرلتیبلاغ قوجربو «شلوا سوسن وق هدنخشر
 ندرابتعا هلکخا مصح هندنک

 هبرام نالوا یشراق هبانیس هلا سو رامو ؛شعثود

 ندنفیدلوا بولغم (دصق هرباخلاب هلرلتعشد هدنس
 ك_الغوا نکیا هرزوا قفلهرا ندنفرط یرکسع

 هرگص هنسرب " .یدیشم زات روق یتسدنک یاهنزتسا

 هد راقافوس امور: یسهزانح «بودیا تافو ندمربدلب

 یانغ هدهسا شاوا

 را ا ا «3 هل دلک و روس

(Poméranie) ۱ ۳ر تاد سورپ  

 (عروبلک)ابف بولوایهطخ ] * ۵
 رش فیس هطح (غ رودنارب) وک ‹هل بغل ەق ود

 هل ربکد قیطلا ید لاش فیس هطح هیسورپ سفن

 لاش ضرع ۰٤ ۵۰" ہلا ۰۳۳ : ردطاحو دود
 دام زا قرش لوط EEE هلا 9 و

 لوط نالوا د لاسر برخ ندب ون یاش :بولوا

 ۲۰۱۱۰ یسهیعطس ةح اسم .رد هزم ولیک ۳۸ ۸ یمظعا

 ۱ ۰۰ ۵ ۰۷۵ یسلاها «بولاوا هزنهوایک حبه

 وال شک:

 نیلسوکو دن ولسازیسا «نیثتسا رد ریش (نتتسا)

 یرک سم بول وا هرادا هدنن روض تلاا ر



 ۴۵ پا

 .اوس یریکد قیطلاب . رریشنم هغایس می وا هلی راما

 (ردوا) «بواوا رب ر زودو قلا دنع هو یلح

 هتناسریو اغر «انبا «هنیوسا «هنب «مچنکر هلیغامریا
 قالوص یغاریوط .راردیا یس یتسیضارا یرارهب

 زآ كب یسهیابنا هوق «لفلوا قو وص یساوهو

 «نتک «تابوبح یلیخ هدنسهباس كغلشیا یا ید هسیا

 یراعرمو نامروا

 یرلقح وسو یرهعرب دصابزوموط و زاق .ردقوح ید

 .روریو تالوصحم راسو نون وب

 عتاومو یرلن ال .رونل وب اب رهک هدنلحا وس ه ردر ومشه

 ل هدب ریش (دلا وسشایف) .ردق وح ید یسهمکهسم

 هل والسا هد هې دق دنمزا هطخ و .رد راو یوئفلاراد

 راوآاوس الادناو «رلث وغ ه دعد «ب وا وا 0۳

 طیض اقوم هلموعه هيلاش ةه و ماوقا راسو

 (اباوورا ما هدب د الیم نرف 7 نوا .یدرلشغا

 هرد قوح ر ه دور «بو رک هناکش تلود ر هل رسا

 «بوداماسشا هرلث روهج كح وک ضعبو كاس . رلکلکد

 كاتس ھا یسیق رش «لکشتلا رلقل دف ود ۳2 تیام

 رک هنئیه ات تګ كنغلروطارمء| اي ۳ 1۹ ید لاک مس و

 di هم وکح عرودنارب یدیب ی مسق هد ۱ ۱۲۷ .یدیشم

 هيس ورا یسیق رش م هد ۸ ۸۶ کی ندکدک

 .یدیشغل وا قالا هحوسا یسع مسقو هنغللارف

 رول یے هصح کەدایامھوب یتاود ج وسا هد۱ ۸۱ 4

 هرکص هس رو «شعا كر هب هق راعاد لباقم ه> و

 هب هيس و رب A هلا (ع روبنال) یهطخ و هقراعاد

 .رددودعمندنکلام هیس ورب یر ندتف و وا .ردشم رو

 بول وا بوسام هنترسدح نالآ یبیلا اھا هالا ییدهش

 - و رب یبیهوسع بهذم .ردراو له fos نکلا

 .ددزآ یرلیدومو كيلونف ؛بولوا قلتاتست
 (هدافروا) كنايح وقسا (۳۵۲۵۵۲۵۵)

 ریارج «بولوا هریزج رب ندی رلهطا
 یکاو 2 ی وب «هدلاح ینیدلوا کوی لا كيهر و ذم

 ھ ریکد «بوس) وا نا زا قلغاط . رده زنم ولیک ۳۹

 وموب

 یو ندفرط

 یواح یرلیلاچ و تدنم ریغ یعاروط .رویدیا لیکشت

 یس هقینع راثآ خاطر بیو ین دم رب» د «ب ول وا

 : رز ۱ ۵

 ہد دنع رلنینال سا (۳0۲00۲0) 7

 5 ۶ یبیلاها .ردراو

 ۳ از وب
 «بوال وا گز یسههلا كروم ۰

 هلی رلبش اص موزوا یشاب .یدیا راو یدبعم رب هدامور

۱9۳ 

 رلقلفاطب قاط رب «یلفلاص رللوق هدنلکش

 نو ب

 رپ را وط ش٤ تبس رب هدنلاو نزم هلرءویم راسو
 .یدرونل وا رب رب وصد هدنن روص ريق

 Pont, Pontus هل تا ال
 وا یسعدسق هطخ ر كنیلوطاا ِ ۱ عب

 ندنتالو نوزبرط ییدعش ینعب ندناتسزال «بول

 (ایوغالفا) ًابرع فلریکد هرق "الاش .یدیا ترابع
 هلساقفافدالب (ةرش هللا (ایکو داہق) ابونج فیس هطح

 «نرابس یسهعدق "لاما .یدا طاحو دودحم

 دل اھو ماوقا اط 3 یک كينسوم «بيلاخ

 یار سم چاق 7 ك رلیناد وب هدنلحاوس .یدیا و

 (نوسماص) هسیمآ :یراهبصقو ربش هجلشاب «بولوا
 «هروب و «(نوسرک) هتن وسا ک «(نوزیرط ( هت و زیارت

 «(هیسامآ) هسانآ و لس ر «(دین وا) دز وا

 2 اسو هب سوق وین «موین ول وب .a2 دن ول هناموق «هب ز

 بول وا د ودعم ند ایکو داړق لوا كا هطحو .یدیآ

 كنتلود ناربا «قیرفتلا» هدن رلح را ۵۲۰ داليلالبق

 و یرلیلاو تن و یدل وا ذاا یی ایا ر دح ربآ

 یکی ندرلتوب «بولوا كلام را إب
 یش راق هنارا ENED كن و فلتیعت شا و

 داد رر

 ندشاوط كولم ه کص ندننافو دردنکساو ؛شعروب
 یلالقثسا كوب ی. (نوغیتنآا) نالوا فریصتم هتبح وا

 .یدنا لا قثاونع رادبهح «كرەدىا رویم هغعاط

 داد رسم ی دن نالوا یر ومشم لا كن . لرادیکح تن و

 ك یروفسوب «بودبا حسو یخ ینکلام

 اتقومو ییلحاوس هزابآ « یع_رق «(ینی زاغوب هين طنط

 هدعب .یزیشتا طیض ید ییاین وفالفاو ایکو داپق
 ۸۸ دالا لبق رلود «ب وشد رک هب هب رام هل رللامور

 جوا نالوب عوقو هدنسهرآ یر ٩۳ هلی را

 نالئا یسدنک هلکشا طبض ینکلام نوش هده راع

 كنتاود امور تنو تقو وا .یدیشاوا روب هسفن

 غوا كدادربم روفسوب زکلای ؛بوربک هنکح یتل و
 هل ربصرق ۳ زا رف .یدفشش وا ye 5 11 رف )

 یقین و «هد افت سالا لدي : رهیلخاد ثاراح تلس وبيه و

 قوس تاذلاب صف بقعرد یدهسیا شتا دادزنسا

 یتکلعندیکب هدنح را ٤۷ دالیلالبق كرهدبا رکسع

 ۲ هنوسف لاش قرش كتو قلارآ وا .یدشا طیض

 نالآ عسا (قاینولوب تنو) «بولیریو لالقتسا عون
 کک ییا لغوا (ابهلیسا (نولوب) ءد هطخ كج وکو

 یسعکیا ك راز و «هرکص ندک دروس کج تدم رب



 ناو پ ۳

 .یدشعا كرت هامور کلم هدتنامز ۵ (تورن) ۱

 هلیمسا (تنوب) هدننامز یملروطاربعا مور هینیطتطسق "

 ندهطخ و «یرنلوا لیکشت تلایا كویبرب هدیلوطات آ
 اینمرآ و ایکو دارق «ایوغالفا "اینتس «ایالاف هقش

 .یدیا مسقنم دف |صس ۱۱ و عماج یخد ییراهطخ

 2 فرا مب هتل ود نار ب۱ )

 دالبلا ىلبق .or زانرف کوا

 » o۰۲ زایدرآ

 » 1۸۰ نزرابویرآ یجنرب
 ۴ ¥ دادرهم یجت رب

 » ۹۳ نزرابویرآ یجنکیا

 ( رارادکح لقتسم )
 € ۳۳۷ دادرهم یعنکیا

 » ۳۰ دادرهم یعنچ وا

 » ۲۹۰ دادرهم ییجندرد

 » ۳ دادرهم یعنشب

 » 1۸٦ زاثرف یعنکیا
 6 ۱۰:۷ دادرهم یبنتل [

 OA ASE دادرهم یعند

 < ۷۸ تیعبات هرایلامور
 5 « 1 زانرف

(Pont-ù-Mousson ( ۱ ۹ 1 ۳ 

 تو تیک ی دا لوسوم تو

Eض لاش هزنم و اک ۸ كن (یسنات) «هدنتلانا - 

 ر یزکر م هیحا هدنکتا كنغاط (نوسوم)و هدنس

 : ردنفاوهدنل-تاس ییا ا (4و )وا وافیطق
 «یس رپ وکر لز وک نرب ویتمان هب هبصق «یسلاها ٤ ٤

 «یسەس ردم صوص# هنابهرو یسدادعا بتکم یاد

 .ردراو یرهقرباف یلبخو یسهاخ هتسخ «یراهلشیف
 (بود)كنهسنارف (۳۵11۵۲1161) ۱ هیلراتنوم

 وا هدنرزوا یر بودو هد:

 هدنسیقش بونح هزنهولیک ۵۸ كنوسنازب «قرەل

 . رد راویسلاها ۷ بول وا هبصقرب یکم اضق

 دن روا تل ابح ةلسلس هروح «بولوا هبصق رب یکسا ۳

 هد زاغ و 1 كح هل هب ه رش وسا ندهسنا رفو ۵ دن

 اتو تعاس رب «دغاک یاماکعحا .ردعقاو

 یرلن اکد یحاک « یر هعبطم « ی رلهناخ رمد هل رلدش راف

 زر ۳ لو

(nus Pontusزا نا هرق  

 س وتن و سونیسک وا د وخ ای
Pont-Euxin, Euxi-) 

 نویفا رغح . ر دی ړو

 ناو بت ۱۰۳

 رب رحم هدنن روص (سطن) ینیعما (سوتنوی) وبشا برم
 سطب < س طب هل تناظح ل رل دنتسم ه دعر «بودا

 هنسهدام « هکدء رق »] . رد رلشم زاب هدنرل:روص شطی و

 E 0 تعحام

 ۱ ٤ ۳ كي هسنار واف و هدنس اقام تب راز هلا

 ۱ ۰۰ ۰ بول وا دیصق و ه دنس ےک لا

)Pontremo11(۔وط كن ایل اا  
 (هدرو) .یدنسهطخ هناقس

 س هزه وليك

 كن هرناکنا (Pontefract) ۱ ا
 2 ( قرو )و هدن لاا قروب تفارفتوب

 «بولوا هبصق رب هدنسیبف بونج هزنموایک ۲
 یرهجغب «یسهملق رب روبشم «یسلاها ۰

 «بول وا هبصقرب یکسا

 یسلاقی كنسیرپوک هدعب «نکیا (مولوجول) یمیدق مسا
 .ردراو یراهقب راف تارکسمو

 هل ما وب نالوا كعد « یریوک قیربق» «دشرزوا

 .ردشغل وا هیعس

 هدایل ابا (11۵۲2۸15 ۳۵۳۱195)ینلقاطب | .م

 «بول وا قلقاطب كوي رپ هدنتلایا امور ۱ لا وب

 كنبراراوج .ردهزتهولیک ۱۶ یضعو ۰ لوط
 و ندا دیل ون راهم ص كلهم بودا میس ساوه

 یررو-طاربعا امور درک نوا قعوروق ینلفاطب
 قفوم «هدهسرلشعا دهج رارادمکح راسو رها كرکو
 یقوع هدنامز ییروهج امور یکسا .ردرلشمامهلوا

 دوحوم هبصقو ریش ۲۳ هدرزوا «بولوا وروق
 ؛ ید رک ندنس هت روا ید یر رط (نایآ) روهشم .یدیا

 E و یر وای
 هنیس) كنهسنا رف (Pontoise) ۱ دی من

 ۳۸ ۵(یاسرو)و هدنلابا (هزآوا] - 2 گب
 ۲۱۹۰ بولوا هیصقرب یزک اضف هدنلاعهزبمولیک

 لزوک .یسهناخنک یسدادعا بتکم لخاد «یسیلاها
 ىزا ثلشیا ىليخو یرلنمرکد ددعتم «ینیرپوک رب

 اوب رب) ی < دق سا «بولوا هیص ر یکسا ردزاو

 هل اعفد :بولوا م کرخسم هداطسو نورق . رد (هرازبا

 . ردشفل و یرقم تو وام هسنارف

)Pontevedra)اف) كنايناب-ا  

 طح رج هدنسهطخ (هها

 2 نرد و ه داد صام كن ر (زرل) 9 نیا اس

 هردو و
 ف

 یسالطآ
 ۲۱۰۰۰ «بولوا رهشرب یرکرستلایا هدنما تجاح

 «یرارنسانم قوج رب «یرلهریسم لزوک «یبیلاها



 ن و ب

 .ردزاو ینهقیتع راثآ راسو یسالق رب سکوت

 ریک ك وړ .ردطوم هلی رالوب ریمد ریکت روی و اناپسا
 کلا «بولوا هدیفاشا هزم ولیک 1 یسهلکسا نوحا

 رب کیسا .راراپهقرح ردق تک یا تا راک وک

 د (سونو سنوب) !ییدق مسا «بولوا ریش
(Pontaudemer ( ۵كنهسنا رف  

 كن (وروالو هدنتاایا (هروا) ۱ و

 یر (هلسیر) قرهلوا هدنسبرع لاسش هزمولک ۷

 اه[ ۵ , aa aaa هدنوژوآ
 اخت و یییبط خراثو هقيتع راثآ یسهنافتک 3۳

 یسا .ردراو یرلهقب راق

 ینیدلوا (مورود وبور) یع.دق ۲
 ندنفرط یسرپ دیامرون رب هدنمسا (رامدل۲) دلا

 راسو یراهناخحابد_«یمهب
 ۱ بولوا هیصق رب

 و نالوا ك٤د « 2 رامد» دف وا حسو

 . ردشغ وا هيم هما

 تعحارم تدا » تن و « ۱ ۲

 بس سونپسکوا س [ .هلروپ کوب

 [.هل روي تعحارم هنسهدام « نیسکوا تنو ) ۱

Ponta-del-Gade)رو, ( ا لد هتنود ِ  
 ندن ردطآ وا دریکت

 «بول وا یسهلکساو هبصذ رب كنس هراز (لشیم 2

NE Rgطظ وف ربغ « یقحر عساو «یسلابما  

 تاج وسام كیا «یرالاقتر وب لزوک «یسهعلق ىنا

 . ردراو یرلهشرباف ابا هحوحو

(Ponte-Corvo)كن ایلاعا  
 ۱ ووروف هو

 «هدشلاا (هروال یدارب ۱

 هزم ولیک ۰ كیامورو هدنرزوا یک رط (و الب راف)

 «یسلاها ۷۰۰۰ «بول وا هبصق ر هدنسنق رش ںواج

 . ردراو یر وک یکسا لزوکو یس هملق

 هررح وترو (۲۵۵۱۱۵۲۵۵1) ا

 ہدنمس ےک لحاس كنس ه رببکح ن ۰ 2

 هیصقرپ هدنن رق یصنمو هدنسهب روا 3 زوم نالوایاننه و

 ندنس هیمالسا تاموکح هروکذم ةر «بولوا

 نیح . رد رقم كنايكو یی ود كالفو جا كارب

 دا رلز اسم ییالم یسیلاها .ردراو یئراج یخ هلا
 دک ندرلنیح

 ادراة كنهسنا رف (۵۳۱۳۱6۲) و
 بوا وا رب كح کر ل هطحت ۰ ي

 ر 4و هلا یی دا وا یسهیصق (هلب و۱ ) ی زکه

 .یدرونل وا هرادا هدن روض قلش وف

۱5۹۶ E IG 

  ۲ ۰ناهب روم كنهسارف

 ا ۵۱ كن ا ۱ یو وب

 اضق هدنراسی لحاس كن ربث (هوالب)و هدنسیبع لامش
 لخاد «یسلاها ۷۲۰۰۰ «بواوا هبصق رب یک رم

 ندعم قونوص یلکیلح یراهلشیق «یسیدادعا بتکم

 (ناهور) هلیتقو .ردراو یژهش راق ضعبو یراوص

 هدننامز نویلوبا لوب «بولو یزکرم كنغلهقود
 ءم هلیسا كبلاراشم .یرهنلوا نیزن و عسو

 ده واو
 .ردشملوا لرب هل هدعب هد ۱

 ی رشادنوب  Pondichéry ) ۱كن اتهدنه(

 (كیر ک) ین مجد قرش بوشح

ELهد )اد رک بوح هزبد ولیک ۱۰ تكساردم و ۹۷  

 ب نما راشغلوا هداعا مس و هدننامز نویل وبا" ی

 نسنارف ی هدناتسدنه «بوا وا هلک سا و روت 7/

 بتکم ءیسل اھا 6 ۰ ۰ ۰ ۶ ردي زکه م

 لزوک «یسهحغاب تالاب «یسهاضتک «یسدادعا

 : ییشراح كوي کیا «یرلن ادیم لزوک «یرادف ی

 لودج رب نچ ندنجما .ردراو یرهقیرباف زب ینامو

 مس ر كج وک رش 9 .رودیآ مسش هب کیا یرهش

eni۱۱۹۳ یا  BOE BENG 
 -نتسنا رف هدنطیض ی هد تكهاشرداد و ؛ ¢ شاوامیسوتو

 هدعد «هددسد رلشخ | عیس و لوخ سو زاد كن وب ر

 هلاعفد ید رېش 3 یراک دا تنا ینئاقح"

 یی لس س : یدیشمک هنیلا كرل یف کا ر و كرا راکت

 - وا هدد وس و هزنم ولک عب رم ۷ یناقیلم هدلاح

 . رریشن» هناضق ۳۲ و عماج GOAN * «ب وا

 « قویأم «جرپ «تات وبح ینالوصحم هل اب ك:سضارا

 هدن رک د (هنريت) كنايلاتبا (۳۵۵۶۵) ا

 هع و تره كن هلحآ كىچوك " عتاو ي

 ۳ یدارب) رهطآ وب «بواوا س ١ نایریو هنس

 . ردهد_ةحآ هزنم ولیک oY ندنلحاس ین لاا

 9 (هنابودنو) و هلورالد «هزنوب ۳
 ۱۹۰ یسیلاها وهزتم ولیک ۰ یسهرباد طی كنربو

 دل ثكحوک نالوا یناتیه ۵ ید سس لحاس ارادت

 ذاحا افنم هدنامز للامور .ردراو یایلو هبصق

 د ندنفرط رلبرع هدنامز بلغا یب .بوسنلوا
 ید وا

 ندنسارمش هسنارف e ۱ ی

 (هرزبا) هدنحش را ۸ ۳ «بوا را
 ن



 ناو ب 4

 هد ۱۸۲۱۷ و «شعوط ه دنس بصق (هنای و) كلی

 . ردراو یرلهم وطنم و هجا قو>ر ۰ . ردشعا تافو

 .یدیا ندنساضعا یمایداقآ هسنارف

 | یار ودنوساود
(Ponson du Terrail) 

 روش لا كن 4-هسن

 (هرزبا) هدنخح را ۱۸۹ «بواوا او ا ۰

 هد ۱ و «شغوط هدنس دیصق E كبل

 ؛شلوا طباض «بوریک هه رع ادتبا

 . ردش و ثرهش هاب رلباثک هباکح E هدعو

 ۱ لوک (وتوقوس) هد ورپ وه ۰

 | هزمولیک ۳۵ ۰كن(وق زوق)و هتل حس

 و < a 0 «بولوا هبصق ها و ا ۹

 .رد راو یرلن دعم و هدنراوحو ییلاها | ۲

 كنم رفروک كالس (۳0۵0۵1)

 118 كکيالسو هدنسفیش لحاس یوتوب

 .ردنورب رب هدنېونج ورامولیک

)Pounah( ۱ەدە ز ادعا كن اتس نه  
 ۳ ۳ هوډ
 ۔ ودنج قرش هزامولیک ۱۶۷ كيابمو +

 نه و هیت ما ادا كنروا یکسا قرهلوا هدنس

 هرودنه یهرو یسلاها ۱۸۰۰۰۰ بولوا

 رب لقثسم هلیتفو .ردراو ۳ رب روهشم ص وصخحم

 . رد 3اع یا .یدا یاب كنەحار

 (Guerres Puniques) یر هب رام

 دنشه دلتا رو زیاد وو ۱ قیو

 .ردعسا نلیریو هه رام چوا رومش شلوب عوقو
 یمسا (نوب) قرەلوا ذودخأم ند (هکینف) هرلیلحا راق

 هلتبسن هنعسا كرانوب هراهراع وب «ندنکیدلریو ید
 ۲۹6 دال الف یسبحرب كرلن و .ردشلنید (قیوب)
 بس .ردشف روس هنس NS بو الشا هدرا

 هلا (نوريه) یرا دیکح هس وقارپس ی هدایلحس ه راح

 رلیلحا رق «بول وا هعزانم یهدن-هرآ را (ن نیت مام)

 دادما هش راتعشد كارت و رلیلامور و هرلیل هس وق ارس

 ؛شلاق هدنسهرآ كرلیجدادما هبراح هرخ الا «هلکغا

 ندنفرط رلیاجارق هدهدددع تارا نالو ع وقوو

 «(سکدواق سودوالق) ندنفرط رلیلامورو (راقلیمآ)

 سویی الاقسویلینا سویایود «س ويسقام سو رلاو
 زاد رس ز ام و سویا وا ؛سول وغر ولوو سویلنام

 اشن رفآ هدعد و هد رک د ادتا . رد رلشغ | ت رهش بت

 تیام لا بولو عوقو راهبراع ددعتم هدنفارپ وط

 ی و بڼ ۱9۹۵

 س. یدرلشعا طبض ییایلعس «هلکلک بلاغ رایلامور
 ۱۸ «بوبالشا هدنخ را ۲۱۹ دالیملالبق یسغکیا

 ندرلرلحانرق یرومظ بس كلوب
 ندننارعتسم اموز یک هدایای دا هن كلاس | زوپشم |

 .رد_شمر وس هنس

 بلاو هنریپ لابیآ «بولوایمیا طبضینب ریش (هتن وغاس)
 رهب رام قوچرب یشراق هرلیلامور «قرهثشآ ینیرلغاط
 قوس هاب اپسا رز (نوبکسا) هدع یدهسا شعازف

 ید هناش رفآ نویبیهسا جک «یک یراک دنا رکسع

 ااو هدو .یدیضشاوا لئا هتیلاغ هلزواحم

 ندنفرط رلیلامورو لابوردسا هللا لابنآ ندنفرط

 بسک سولجرامو سویسثام سوییاف «رلنویپیکسا
 یوم كامور ادا هرام و .ردرلشعا ترش

 درلیلامور هدعب .نکیشلک هنسهجرد كا جاشتا
 توطس دیالل كرلیلحاترقو .نیرلقا طیض نایاپسا
 یسیهچوا س .ردشلوا متم ینیوحم كنمراتوقو
 داللا لک تولوا ترا نت مش تا و

 روس ردق هب ۱۶۲۱ «قرهبالشا هدنح را ۹٩

 «هرکص ندتهواقم هناد رم هنس جوا رلیلحاترق .ردشم

 كنام ور ییرلکلمو قارحاو طبض یرېش و رلیلامور

 .ردراشعا باق هنلاح یلایا رب
 (Pouille, Apulia ایلوآ دوخ:

 .هطعت رب تعارف وبا زاقلم هد یو
 هدناروا و هرونالیدارب « هنا اتاق یی تب ولوا یس

 یدالیمنرق یت رب نوا .یدیا عماج ینیرارپ كنب رلتلایا
 هم ربا هلیاونع قاهقود هدعیو قاتوق ر هدنطساوا

 هدننامز بلغا یب .یدیشمرک هنتر وص تموکح رب

 ناطلس ینوناف «یک ینیدلوا شمک هنیلا كرلب رع

 تب رو طظ ن اشا هلا یخد هدي رود نایلس

 دیآ شفلوا

 هده سنا رف (آ۵۳0) یوپل دو خا ۱ ی
 یزکم كا (هراولیزافو )۱

 مت بونح هزنم واک ۵ ۰ ۵ كرا بول وا دیصق

 تم «یسلاها ۷۱ * ۶

 لوک « یه زوم یساحتک ¢

 صوص# هب (هناید) نالوا هبانک ند رۆ «یراهاکج رفت

 .ردوڌاو هدن سف

 هراسو یسنروا قات «هلتناد ءیرادارخ دبعم یا رب

 «یرلدش ریاف
 - راس ور هدنس هب راع عرف هدنسهب كفاط یکه دنتس وا

 .ردراو ین راجت هراسو تااویح

 ترشح لو ندسنح وط كرابوط شفل وا طبض ند



 ی و ب

 دو رآ قدلوا فرح ند(اب ولو آ)

 هک «ردراو هرق جاق رپ هلعساوب هدقل ۰

 «بولوا دیصق و روش ۲۸ روش هد« ړو نام ز یر ره

 ك رلن وب

 هی ول وآ ثانفاعتس تار هدنتالو هاب :یرارورشم كا

 هاب | یود-نل امش هزنم ولیک ۲ 0 كنهيواواو کا

 .دحش روک و هدنساضق و قا |یس هحش روک ك و 0

 . ردد وح وه یراهبارخ هد:فارطا كنرتک |

 .ردنالوا عقا و و دن ساق رشت لامش هزم واک \ °

 كناشاب قطصم ید زر ڪک قبسا ردص ۳

 9 صفات ید هتسهدام ,«ایب وب 1 . ردینط و

 یسهقفتم ربهاج اقا وا ال و

 یانمه ندرلت روج ندا ب
 كن هقیسکم «بولوا رمش ر كت رومج نالوا

NN۰ ردعقاو ه کتاب وج قرش هزبم واڪ  

 بتکم «یسلاسها یخ

 ی كو «یرااسیک د دعم «یس4 س ردم صوصحم

 كن هقیسکم .ردراو راه عیانص لیحو یرلهش رباف

 شات هد! ۳ <«بو | وا ند رارهش لزوک كأ

 ۰ ردضش وا

 هناسیهر «یسیدادعا

 قمش و,افّرش یی رومج السی بس
 ء وغلا دیه ۳۷ «(زورفارو) ندنیح لا

 ورر وغ جد ا ونج «سوارومو وةي-سكم «هلا رفالت

 حاسم « بولوا دود هاب راتب رومج یایآوا و
 یسیلاهاو هرنهولیگ مبرم ۳۳۰۰۰ یمه طس

 هدنلکش ثلث رب مظتنمریغ .ردیشک 1 ۷۸٩

 یددس رو دا حسون هک دیک هب ونج ندلامش «بولوا

 دنجا كلوب یتیرومج (هلارقالت) ندتمج برق
 یواج ی رم وول و زود هیسق الا مشق , ردشم راک

 تكنس هلساس ( ق ة «بولوا

 سکوی كا هد كنو هک نوینلو یراهبعشو یراکتا

 . ردب رافاط (لنآ وجات زپا) هلا (لتدافوب و) گرایی

 «بوفآ یع واط هب قرش لامش یرلوص كنس كنسل امش مسق

 راک كنسیط سوو یبونج مسقو «هنیزفروک هقی-سکم

 وه ات 1 ( هد هما : ودح

 هریک طیح رع قرەقآ یفوط هر بودنج
 «بولوا (هلاقسفام) ور یک وہ لا كرلت وب .رولیک ود

 .هرای یرلغاط یهدونج «هلرورم ندننرق ثنبزکمم

 .رربک هنشرومج (ورربوغ) قر
 یرلندعم شموکو یراهلزوط . رویذلشیا قح «هدهسیا

O HEEزار «بولوا كلذیا اهد امدقم  

 تنه یسیضا را

 یو ب ۱:۹۹

 . زدسیمره (هلولوش) یرومش كا «بولوا قوج
 .هسنا رف (۵100)۱۲۰۵-1)

 ANON یماشمه هد مدد 12 یو

 (هنوس) بول وا لابح هلسلس كح وکر هدنسهن روا

 . ردط و م هلا (هرود و اسو د ودعم ن دنا ابح

 قو جرب هلیمسا (یوپ) «بولوا هرتمولیک ٤٥ یلوط
 ۔رلن اک رب شع وس یه نامه 1 «رد راو یرهورذ

 هل سا (مود هد یو) هن یتسک و لا گل رلن و .رد

 .ردراو یعاشرا هزم ۱6۱۵ بواوا فورعم

 لوا لا را هزب و راب لاقسا روم ندن ورعیبط

 .ردشعا هدننسوا كغاطو

 (-Dép. de Puy-de یباایا

 تالاا كنون ا رف 60 مرد 2 یو

 ءهزاول قرش لإ لاش «بولوا ند:-سهيطسو

 هزورقو هزروف اض «لاشناقو هرآول یراقوب ًابونج

 | حیرم ۷۹۷۲ یسهیعطس ةحاسم .رددودحم هرات

 یک سرای 0 ۷ یسیلابها و هزنم ولیک

 یرهووا هدنسلامش مسق مف ۶ .رد رش (دناروف تنومرلف)

 نالوا یانمه هدنرلطسو بول وا قوچ یرایداوو
 یر (هیلا) . روینل و واط (هرود تنوم) هلفاط

 یتیها ندنرظن ةطقن ضرالااع . رك ندنحها كتابا
 .روق .ردراو یرلناکرب شموس ددعتم ,بولوا زباح
 لتیک «نومتنآ باش قا نوشروف لیس نوش

 یشاط نم رکد «یشاط یبا ممم هللا دعم راسو روک

 .ردراو ید یراوصیلچ ریکضعب .ردقوچ یسیچلآو
 «بولواتبنم كى یسیلامت مسق ص وصال الع و یسیضارا

 و اتشو ا و تاو
 .ردقوح ید یرنامرواو اعم .ردراو یالوصح

 یرربکی «بولوا قوم یند یرانویقو ریفیص
 قومابو كوب «بولوا یرلیا یرخ یییانص .ردکچوک
 | عاونا لوم ندربسدو رقاب هللاجوسنم كپاو

 هراسورکش «هیوییک یازجا «دغاک «ینیج «تاوداو
 ۔روہڈ م یجد یربنب هیلیتسب یساق .ردراویراهقىرباف

 ٥٦٤و هیحا ۶ «بول وآ مسقنم هباصق ۵ تلایا .رد

 . ردع.اج يی و

)Puert0-Bel10(لزوک» ب  
 دب زوج اببم ول وق . .(نايا ا ولپ وتر وب

 داش یزریکد لب و هدن) ایا نالوا ث رابع ندخزرب

 ۷۰ كياهماا) «بوساوا هلکساو هیصق رب هدنلح ۱ یسهقیتع رات ۲ هلاق ندهیلصا لاها ,ردشعا یند



۱ 

ِ 
۰ 

> 

 یو ب

 لازم هنن رادقم ۱۵۰۰ هدلاح ییدمش «نکیا راو یسل

 فوتسیرق تاذلاب هدنع رات ۱۰۲ ناهلو . ردشعا

 هد ۱۵۸6 قرهتنلوا فشک ندنفرط بمولوق

 (نروه)و ؛شفل وا سيسأت هبصق ندنفرط رالوپناپسا
 كناشمآ نامز یخ لوا ندنفشک كنشرط یزاغوب

 . زد ریغآ یساوه .ردشفلوب ندن  هلکسا كوي كا

 Puerto - Principe ۱ ا

 ۳9 ریازج لی هیچ دیک
 قرش هرتمولیک ۵ ۲۰ كن(هناواه) و هدنسهطآ (هوق)

 4۰ ۰۰۰ «پولوا رش رب یزکیم تلایا هدنسیب ونج
 راو یتزاحت ثیشیا كب قلعتم هوقو رکشو یسلاها

 . رد ربغآ یساوهو یدو یرلقاقوسو هينا هددسا

 هللوب ریمد رب هلیسهیصق (ساین ون ون) نالوا یسهلکسا

 . ردط وب
 كنا اسا و لار “۽

 (سقیداق) هدنسيب ون لحاس گر
 هدنتسقرش بوتح هرتمولک ۱ تسشداقو هدننلاا

 «یانیل ,ینیلاحا ۵۰۰۰ :ولوا دطاو میتقو
 . ردراو یتراح زوطو یسیهامدرص «یمتحر

(۲1۵ ۱0۰۵۹۵۰1۲۵ ۳۵۵۲) 

 ونح لحاس تنا اسا

 رئو دیک ۲۵ تكشدافو هدشلوا سقداق هدنسی

 |هیراهتاسوترثوب

 رب هدنبصتم كن (هتلدآ وغ) قدهلوا و دنسق رش بونح

 هب ود «یسیل اھا ۱۸ ۰ «بولوا هلکسا و دیصق

 یموملاد «تارکسم .نواص «یسربوک رب هدنرزوا

 .رد راو یتراجت كلشیا كب هلیئاجارخا هرناسو
NERیاقن مآ (۳۱۵۲۱۵0-02101۱0)  

 ولب اقوت روي

 (تسر).و هدنف هرتمو_ لیک ۱۰۰ ك(ساقاراق)
 :یسیلاها ۸۰۰۰ بولوا هلکساو هبصقربهدنزفروک

 .ردراو یاماکعسا بارخ و ییایل مالغاصو لزوک
 رب هلحاس «بولوا هدنرزوا هطآ كحوکرب هبصق

 هلیتتسانم رلقلقاط» لک هدنفارطا .ردطویم ها یربوک

 . رد ربغآ یماوه

 ماوقا ییوح یاشمآ (Puelches) ۱ شلت

 سون وب بول وا موقرب ندنسهیلصا

 بونج كنیلیش هلیلاش كنايوغانو هدنونج كسریآ
5 
 هل به و-و (یناق وارآ) . رو دنا نالوح هدب رم فرش

 هدن روج اللوز و كړې ونج

۱:۷ 

 اه ۸۰۰۰ هلیتفو .ردعقاو هدنس ص لاعت هزم ولیک

 اه

 یرا را دقم ندنافلت یرلکدرب و هدندراح یراک دا

 ر ( نروم وب كى 4نا 8 ( ۵ ۰

 4یصق رب یزک هيحأ ه دن سدق رش ب وتح هزم ولیک

 . رد راو یس اها ۵۱ ۱ بول وا

 ,Pharha) ۲۱۵۲1۲۵۸ )هب رام د وخاپ

 هدننل ایاهرکا هدنسل امش مس كياتسدنه
 ۱ هراه

 دنشهدرب م دن سیل اتش ت هتشولک ٩۳۲ را وتاعو
 یسیلاهاع YN RO 2 ی ۱۰۷۰ بول وا

 .ردراو ییراش قوماو تایوبح هل راهش راف دیوح و
RSباخ! كناتس دنه (۲۱2۸۵۲۵۸۲۵)  
 لقتسم ېن (هلترویک) «هدنسهطخ ۱ و

E Eلعاب دی یا یر  
 هلآ هد «قرهلوا هدفاسم كلهزنم ولیک ۵ ندن راس

 عقاو هدنرزوا یطخ لون ریمد یک هدنسهرآ روهال

 «هرزوا قاوا ا ی ۳۱۳۰ بول وا هبصق ر

 . رد راو یسیل اه)ا ۰

 هدوالاه  )Ph ۹) ۱دنه  )Phala0udكناتس دنه 3
 ]ايس

 یوا 57 ی” ۲ ۰ ۵ ۰ «بوا وا هبصق 9 و رنغ اس

 هبا وم ترا تاربم < ۵ دذ سرا

 راو یسیلاها 8۱۰ «هرزوا

| + 

 من نال وا ییانره بول وا هبصق ر لزوک ه دنا امش

 .دطخ نکد كناتسدنه (۲۸۱۱۸۱)

 قرش هزم ولیک ۵ ۵ كنهرااس و ۵ لس

 قاوا سم ی ۸۰۰ .ردرکم تكتموکح رب لقتسم

 نالا کک .زدراو یسلاها ۱۰۸۶۰ ءهرزوا

 شلرآ ندنفاخس (هنوب) هیرمن (هربن) "الاعش یتموکح

 ینیدلواطاحم هلیغاعنس هراتس ندرلتهج یاس «بولوا
 یسهیعطس ةحاسم فال هزنمولیک عبم ۱۰۲۸ «هدلاح

 ی۱ ۱۷ *نکلایكرانوب هک رد راو یسیلاها ۸۰۲ و

 -وا قوح یرریاچ .ردهراسو ھر یروصقو سو

 .رد راویالوصحم قلعتم هنابوبح راسو یراد «بول
 ندشاط هلاجوسم ضعب ندقوما و كہا یسیلامها

 .رردا لاعا رلغص

 .دطح رام كناتسدنه (۲۱۸۱60 ۱0) ۱ ۳

Êولک ۰ «بوا وا رهن رب هدنس ) 7 . 

 اک ود دعا ر تانک -هرکض ی ا9ریه
۰ | (ianاPa)هظح ناب كناتس دنه . 

 او هدنتلای یرش لاور «هدنس | نالا



 له ب

 بش ردراو یسلاها ۰ «بول وا هبصق رب یزکم

SE A EAN ۰ 

E | نسح ناول ندا روهظ هدنارا هدنض 

 یحشرب نوا كننادناخ نارادرس ندک و لم فئاوط
 هحاوخ هدنافو ردح نا ولرم «بولوا یرادمح

 یوق هدع «نکیشلوا بیس هنسالحا كمللا فطل

 نو یسدنک هدنح رات ۲ كردیا لتقو سدح

 هدکشا ءسعام یدابارتسا هدنح را ۷۸۸ و ؛شّعا

 ۱ یراوریپس نالوا قیا دیو« ىلع هحاوخ  نکیا

 ۱ لتف ندسقرط یر ندن رلم دآ یک «هلکعا طض

 هدب وم ع 4ح اوح ع وطقم رر «قردشل وا

۰ 

 شا سولح ات هدنفا رف كريه هحاوخ ه دن را

 هرصاحخ دبا رف سا «هرکص ندتهوکح یارحا یا ۱۴ و

 . ردشمل وا لتقف BE رط یرلهدآ یک «نکیا هدکما

 ها ذک تل یکسا كنار ۸

 ی نان هدننامز 1۳

 5 ربو و قو>ح كب دوخ ام ند هه ارس بو

 - وقط تنکولم ارادن مس

 ۷ :۰ بولوا نیس

 وا ا

 ندفابص زراعت سم ندهچنایرس هنو ؛ یدیا یواح

 . (دل) ناسل و .یدربلیزو هلفرح ۲۰ ریلی زای هلوص

 راز سا ینعی هدب رطهج .ناهفصاو یر ند
 درلینا ربا «بونلوا ملکت هد کلم یرلک دتبا ریبعت (ایدیم)

 یاس ید دص قا عو ناتسدرک نالوا هدنلا یمح

 شک هبقالت هلا ینایرس ناسل هلت-انموو «شذوا
 دن زنالوا یسیلصا ناسل كنادک اتسوادنز .یدیا

 دلفلوا زالشالک آ هدناربا هلامز رورم یمدق ناسل
 هجرت هتناس یوا روکذم بانک هدننامز رایت اداس

 تلود تیک ینیدلوا قاب مویلا هجرو «بوسنوا

 ER را aR SE EY تانک دم
 . ردهدقفل وب رای زاب هدناسا وب یخد هدنسهیقا ا

 بیرت ییاتک تغفلو فرص كنولم یویاسل اه وروآ

 ندفرطر ودز نالوا یسا ندن وا ندف رطرب «بودا

 ندهججنایرس و «نییعت یتتایسانم هللا یس راف کیدعش ید
 ناسل یو .ردرلشا. قیرفت یتناک نالوا دوخأم
 ند هنا تاک هدرلن امز ی. دل وا یرب رو نهار

 ا درود اقا ی ام (یرد) نالوا یرع

۳-۰ RONA 
 ثاحوت# .یدریلیاللوف ناسل و هد ارم "ل رادهح

 یطخ ؛بولوا لطعم نوتبسب یولېپ هدننامز هیمالسا
 ۱ Ea «هرکص هس زول چاق رب و ؛شادو وا ید

 . هدنراقدالسشاب هربرحک هللا نع طخ یتیراناسل یدنک
 قیوفت یسراف ییدعش یعی یناسل كنهاقا سراف افداصت

 , رداهمزرک هتنروص داو 2 ناسل كرها

 رکاب «بولوا قوح رام ها یسراف و

 نال-ی رللوق قرەلوا ذوخأم ندب ع مریلا هدي بس راف

 هینایرس تارییت و تاک هد واې لد هناریءئو ت

 .یدبا لیعتس

 | هام
 رل اساس بول وا ید مس لس رلتهح ناهفصا و یر

 نالوا شال و یسریرحمو یععر ناسا كنارپا هدننامز

 (ولب) . ردعسا رب شلوا لصاح هلتسن همسا وب (یولیم)

 . ردطاف قاقتسا ند (ناولم) دوخات

 Pahang, Pakan) ) ناکی دوخاب ۱ كنم
 كنس ەر زح هبش (دقالم) (ه دینرح دنه 8

 ریا وب ییعی كنمسق یلامش ب كنا ربا

 نالوا ینورعم هلیعسا (ادیم) ندنف رط

 درو هدنرزوا كرم نالوا شاه _«هدنسقرشبونح

 هبصق رب هاگتراح هدیراقو هزتمولیک ۲۰ ندنتصنم

 كنهيمالسا ٌةلقسم تموکح نالوا یبانه «بولوا

 تكنسه رب زج هی هقال» یتموکح كنم — . ردب نم

 ۲ ER مقاو هدنسر ونج قرش

 لواط ۱۰۱ ۱۰ لا ٩٩ و لام ضرع ۰

 (وناکتسرت) الاعش و غ شیدا وا دبع هدنتسهرآ قرش

 .الس) ابغ «(یارب) ندنتهح یم لامش «(ناتناک )و

 با تکاب و قالی یاو نوف
 یللحاس * ردد ودخ و طاع هل رک د نیح ید ارش

 درج اه تتکلم بو وا هدن) وط هزنم ولیک ۱۵ ۰

 عود یییدلوا هزنم وایک عده ۲ ۵ ۰ یسهیعطس

 هلیم ان یرلف رط جا .ردراو یسیل اها 0 نکلا

 ۔هض وح یره تنم ناه م هددسا لکد مواعم

 ییدودح بونحو لامش «بوا وا ترابع ندن_رس

 یمسق ین لاش .ردراو ید یربن ییا رکید ررآ

 «قرهاز ز وا یغ وط هب ونجح یسالسلس حاط رو ؛ ردیا

 تدنه تباغ یسبضا را . ردا ما شا یس ەپ ع دودح

 قوچ كہ یرلاعرمو نامرواو

 ندنزوج ناتسدنه هلبا جرپ یالوصحم «بوناشبا یرب

 هدزو قآ ود هسا ق



 ۷ عا ف د اف

 ی پ

 ندنابوبح راسو یادغب ییزج هلرلءویم مناط رب رکیدو "
 . زا تیافک ید هدیلم تاجایتحا یقرهلوا ترابع

 ید هدرهن «بولوا قوچ كي یرلندعم راسو نوئلآ
 .الراقیح یندعمر چ? یدهسروینا و یرلهزیر نوتلآ

 ندتکلع ةيعيبط تورث یالوطندننادقف كرلوب و «هدقم

 ها هدناحاوس یسلاها .ردهدقمامهنلوا هدافتسا

 هلمالسا نیدو بوسنم هنسح ییالم هدنراراوح یسارجم

 هسیا یلاها یکهد رلغاط و هدرلف رط څا بولوا نیدتم

 العف یک اح تم .ردرابع ندرلهایس یتحو من

 هاج ياعدا یتلود هرتلکنا ربا یدهسیا لقسم
 ند (قاری) یر كنب -- .ردشعشبقلاق .هتیعوبتم و

 «بولوا یغامریا وب كا كنسهربزح هبش هقالم هرکص

 ندعبنم جوا هدنسبغ لاش كتکلم نالوا یبانمه

 «بونج ندنسه روا كنهروکذم تكلم ءلناعت

 كنکلع كرهدیا نایرح یرغوط هقرش هدعبو هبقرش

 .رولیکود هنن ریکد نيج «رورلادسمب ندنحا یتعءا

 هدن رارپ ضعب .ردهزهولیک ۳۵۰ یلوط كنسارج

 . ردلکد خاص هننافس ریس «هدهسیا شینک كب

 هدنراطس و كن ات دنه (21۲]۱0110) ۱ ا

 رب لقتسم مین هدنتلیا (رکسیناپ) ] ۰
 هروکذم تموکح بواوا هبصق رب یک تكتموکح

 ییلاها ۱۵۸۸۰ و یدرق ۲۵۰ هقش ندرك م

 .ردعماج

 دادایاهلاو هدنشلادا داآهلا كناتس دنه

 0 هدنلاش ر روپلو
 «بولوا هبصق رب یزکح اضق هدنرانک یفامربا كنک
 هزنم ولیک ۳۲ كسران س .ردراو یسلاها ۸ ۰۵

 ندءهدوا «بولوا هبصق رب هلعما وب یخد هدنسیبغ لاعش
 . ردیفقوم ر كلو ربمد ندک هدنقلیحر

 ۔رش مسق كنینیح دنه یا 3

 یک تلاا دنتکلع ماتآ «ه دنمسق هت کوچ

 بونج هرتمولیک ؛۰۰ كل (نوه) «بولوا هبصق رب
 «قردل وا هدیرجشآ هرتمولیک ۱۰ ندلحاسو هدنسقمش

 .ردعقاو هدنرزوا كرېن كحوک رب

 اب زوقفط ریز هجورب هلا وب (۲:0) |
 : ر دش ۰

 «بودیاقلاباب لدهن را۱ ٩ ۷ ند ۱ ٤ ۲ یسیحرب

 هلحرجو در ینیرلبهذم ك (نويجرام) هلا (نیتلاو)
 .ردشهک هنسهرمص یرازیرعل ران ایتس رخو شعاع وا

 ی پ ۱۰۹۹
 كده رات ۱6 ۱6 ند ۱66۸ یبیکیا س

 یس هب راجم بلص لهارب یش راق هرلیلن اع بودیا قاپا

 ساینام دهلی روهج كیدیو و «شهثیلاچ هم ریدنای وا

 ءبودا دق قاقاهلکب EE د وا راو لا نور و

 ها و د ینسەقود هب روغرول هليلارق هسنارف

 یددسا شع تع زره هب هب رام تا ذلا فی قوشت

 . ردشا تافو هد ( هنوقن ۲) تقو یکح هد هب یک

 كقىرد رف کوا روطاریعا لوا ندزالوا لاند راق

 یرارتا ضم قلعتم او را .یدنا یناک

 . رد راو

 هد ۱۰۰۳ «بولوا نکی كنیجکیا یسیجنج وا -

 داده را ۱۵۲۵ ند ٩ یسحدرد ےک

 - ردو شا هب راع یش راق هرليلن اع بود قن

 . ردشغل وب ه دی اله اعم هیارادغ ك هدنقح

 وا د و دو نده رعآ هلع رلکیل وتق یسیخشب بسم

 شا قلاب كد هن را ۱ ۵۷ ۲ ند ۵ بول

 یش راق هرلن انل وب هد داقتعا ر هګ رآ هد هیبه ذم روماو

 یرلمدآ هانکب قوح 9 «بوزنسوک تادش هلبسهدای ز

 هرلیان امع و شه رونشود هن ردع هب كن ورسریکنا

 ةب راع (هتناپل) بودا قافتا هلکیدنوو ایناپسا یراق
 .یدیا شلا فرط هنس هب رک

 كددنح را ۱۷۹۹ ند ۱۷۷ ۵ یسیهتلآ بس

 هدهنسا شفل و .دیاحالصا ضعب ادتنا «ب ودیآ قلاب

 تیابنو هلیسهقود هناقسوط بی روطاربعا اینالآ هدعب
 باغ هدنافارلتخا ندا روهظ هل تتر وهج هسنارف

 قاط رو ینلابم قو ر دلت رب كنكلاع «بودا

 ؛شفل وا طبض ندنفرط ترا وب لارنحیراتآ تهق یذ

 بوک دنطیض كىرا اوب جد یرهش امور هدعو |

E E |یدىا شفل وروس ه رهش ند رهش كد هنن اف و . 

 داده تخ را ۱۸۲۳ ند ۱۸۰۰ یییمدب

 اعم هات را ات وب و «شعوق هنل و ییروما قلا نالوا |

 قلروطاربع هدس را یو هد ۱۸ ۳ 4 بودیا ه ده

 « بوش ز و هل رابات و هدر هد هساآ شا وت هلیح ا

 جد ی روش امور هد ٩ تیام و 4 يک ام

 هت یسدنکو «شفلوا طب ندنف رط ترانو ا

 هوکح ۰۱۸۱۳ .یداشادیالقن هبولبنتوف هدن راسا

۹۹ 



 ۱ ی ب

 كعا تماقا هدهسنارفو تفارف نده اج تم

 رویجمهنیدقع هدهاعم رب هلا ترا و ندیکی «هرزوا

 هد ٤ ۱۸١۱ «هنن رزوا یط وقس كىرااتوبو ؛شلوا

 «پودا تدوع هامور هل رارق كن سەر غن و هب او

 .ردشع | داد زیسا یکم

 یآ ۲۰ «بولوا ابو هد ۱۸۲۹ یسیصزکس —
 . ردشعا تافو هد ۱۸ ۳۳ ۰ «هرکص لدتم و =<

 ۱۱:۹ «بول وا ناس كن اب« یی دمش یسیح ز وقط سس

 ندنس هل كنفلسا یتعی هنس N لدهن رات ۱۸۷ ۸ ند

 هل دوم هن کا مسم قلا .ردشەروس تموکح هدایز

 هرص وا «هددسا شل وا قوم هاحالصا یلیخرب ربارت

 مک دی داتعاو لوافتضا هوا ره كالا هد

 لاها « هلت ارس جد هامور رکف و «بودا روهط

 لوا ها «هلکشا تیروهج نالعا «بودیا لالتخا

 ؛شقلا تماقا هد (هساغ) هنس رب كرءهدیا اجلا هنلارق
 لاوحا هدنند وع دام ور طس و كن ويل وند یججواو

 ؛شمهمءدی ما ود هدناو ثتاحالصا هم ام كنهړس ايس

 «هک رت هب ین وطنآ لاند راق نوتس ییهیسأس روتاو

 ه سص و . یدیشم رلتاد هلاغتشا هلا هيبه ذم روما فرص

 هدکمربو رارق هنتي وصم نداطخ كناا «بوشاےغوا

 كىا بو وا هدکعا قر یداحا ابلاتا «نکیا

 یرلتهج رثک | ید كناکلا نالاق هدنسهرادا تح

 تمواقم هب یدلاب راغ 4یع د راب كن رکسع زسنا رف درج

 بواغم های الا كن هسنارذ هد ۰ . یدیشله: هدیا

 لاد یرکسع الات ا «فلغاارب رم هاج ییامور یوا

 ندهسنارولف یتتخباب لئولاما روتشو لارق «بولوا
 تمهوس <= كرا هلهح و 9 .ردشتا لقت هامور

 7 یسهیاحور تموکح «ب وای رو ماتح هنس هے ایج

 )له ۰ یونس هن دنسم قلا او «قیدصت هبا هدهاعم

 رک ی یح زوقط «هددسا شغل وا صرصح قنارف

 دع ریسا ییدنک و هدر یاصریصحم درو یهدهاعم

 ؛شماعصا قاآ یراتشنلط نداقساو دور ارهق ‹كرەدىأ

 تافو هد ۱۸۷۸ بقاع م ینتافو كانوناما روتتوو

 هنکالما یخ دنویل یخ وا نوا نالوانلخ . ردشعا

 تاب ول هد 4خاد هل رظن س و2 دن دن. کو بوصة

 .ردهدکما ماود 1م

 هطخ نادش كنايامور (oa) 2ا

 یزکرم كاا (وڪاپ ( و دنس "+

 ِ ۹ أ ی بن ۱5۷۰

 ەدنسيقرشىلامش هزم ولیک YAY كشرکب «بولوآ دیصق

 نالوا یانمهو هدنراسب لحاس كنب رہ (دح رب سب)

 «یسیلاها eps .ردعقاو دلتا تكفاطرب عش سه

 یرازاب ترد هددنسو یتراح نودوا «لوپ ربهد
 ۰ رددیصق ی یکسا .ردراو

 كيهیسور ( ۲۱۵۸۱1۵0۲96 ) ۱ 3 3
 ۰ 2 ےیل حل

 ناک هد نهج قرش بوئح ف روعم پچ

 اشدالو) «بول وا هیصقرب یزکرم اضق هدنتلایا (درت)

 هب (هموق)و هدنسض لام هرتمولیک ۱۷ ۲ 4 (ساقف

 ۱۳۱۳۰ .ردعقاو هدنرزوآ یر (قوموقدوب) عبا

 یساضف س .ردراو یرهجلباف رورشو یسیلاا
TNS۳۶۱۲۰۳ بول واهدنتعس و هزام ولیک برم  

 رد زاو لاا

Eتعحایم هنسودام « هسنازلت »] ۱  

 [ .هلیدوب ] * * "۰
 اتلاق) وی ریز ایلیس قو ۱ ی

 قرش هزنم ولیک ۲۰ كرش (هنرین ]ل ۷ »

 یسلاها ۲۲ ۱۰۰ بولوا هیصق ر هدنسد ونح

 . رد راو

(Piazzi) ۳ندننیمج# ربهاشم الات |  

 شوط هد ۱۷۶۰ «بواوا کب

 .دصر ومرلا .ردشعا تافو هدیلوا هد ۱۸۲۹و

 (سرس) و ؛شلوا یریدم «بودیا سپسأت ینسهناخ
 یواح یمگ ۷۱4۲۰ «یک ییدتبا فثک ینسهرایس

 هد هيف تامدح ماطر رکید .یدیشتا سرب رافد رب

 «نجیعن هنن ردم یسهباخدص ر یلوبات «قردنلو یجد

 شل وا لوبق هنغلاضعا یرایمدافآ هوروآ رک او

 یس» رمتعم زا یلسیخ قلعتم هموسحو تيه .یدیا

 . رد را و

 "یلاها ییونح یاشرمآ (۳۱۵۲0۵9) | ورای

 وزو) «بولوا موق رب ندنسهیلصا
 هدنفارطا یسارم كنغامربا(قوئروا) هددنب رومج (الن

 ارزک هدرلنامروا بولوا یشحو ییبخ .ررویناوب

 هحایس .رارعنب راب هد)هباقیرلقدیای هدنا درلزامروا و

 هجهدایز «بولوا هباشم هنسبلاها یبونج یاقیرمآ راس
 هدب رلنب داق صوص)العو هدن رلحتا هدرلدسا ربا

 «بوناسا هداننو هرانح .رونلو ید یرالزوک

 رب هاشم هزوموط نلنید (ریپ") یاورا ك: لدادجا
 .ررددقنعم هنفیدنلو هدرلناویح عون

 سر
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 ناک هداضق نورد .رونل وا لق هبلح

 هدنفاصس تکرب لبح هه هنطآ ۱ ۳

 بو واهلک-او هبص# ر a اے

 ۔وردنکساو هدنسبقرشلحاس كنبزفروک نوردنکسا
 وا هیصق رب کسا .ردعقاو هدنلاش هرتم ولیک ۲۰ كن

 «یفهقیتع راث آ یخ رب «یسلاها ردق ۰۰۰۰ بول

 یهرزواقلوا ندنتمه راث | كم وحرم اشا د ییرب وک

 موریربو یسهناخم راعرب و عماجرب «ماج رپ هلیسهسر

 . رد را ویساسیلک کیا صوصخح هنتعاج ییهرا یرکیدو

 نایرح ندنناپ كنەبصق .ردشاوط هنامز رورم ینایل
 .ردشفلوا ارحاو قوس وص ههبصق ندرب ندا

 نا
 عاج ییهبرق 4٩ ربارب هلیسهیحا قلهطروم یماضق
 سرخ ی ۲۰۰۰و اسم ی۸۰۰۰ بولوا
 غاط یسیضارا .ردراو یسیلاها ۱۱ ۰۰۰ ءهرزوا

 كج وک حاقرب «بولوا ترابع نداحاوسو ندن رلکتا
 یعاروط .راردا یس ییاضق كرنا ندغاط رب

 تاجایتحایالوصحم راسو تابوبح «بولوا تبنم كب
 نوه هلبرلقلن وزو یرلنامروا .ردهدایز ندهسیلم

 «بوقیح خدكپا رادقم یلخ .ردقوحیرل اقروبو

 ی وا نات

 قلدطروع

 یرلقدلوازباح ییهیخت راتو هیعق وم تیمها یرلن ایل سایآ و

 .رددوح وهم ید هقیثع راتآ یلیخ ی

 نروس تموکح هدناتسها (۱25۱) ۱ 1 ۱

 نع «بولوا یسس وم كنهلزل سس رپ ید
 رادشفا «نکیا یصفج رب یداع هد (هوایوف) لص!

 هقود ندنفرط یرلشادنطو هد۸ ۲ فلیسح یئاضف و

 يا رملا یلادع كرد ربتک هتموکح او هلن ا ونع

 كناتسهل «هلکغا تمدخ هتسقرت كن رام و تعارزو

 و روط کسا یهت کیک" «هدلاح یتی دل وا بح وم یت داعس

 تموکح هنس ۱٩ .یديشمهمربدشیکد الصا ینلاج

 تساي E .ردشعا تافو هد ۱ < بورو_دس

 هن ٩۲۸ كدونخ را ۱۳۷۰ ند ۸6۲ یسهلالس

 لدهن را ۱۰۷۵ یسهبعش رو ؛شءروس تموکح

 .ردشاهبهدا هظذاحم یفلهدود ازلرس

 .دیق مش تهح كناو رییس (۲۱۵551108)

 رب هدنتلاا (تكیسیکی) عقاو هدنس

 څاط رب رکید هللا لوک نالوا یبانمه ؛بولوا یتامریا

 هات
e چ“ 

 ۱ ی ب ۳

 (هباغآ) ها (اتدود)و ؛نایرج يرغوط هلاش كردبا |
 اک ره جا دی

 نیرد یعات .رولیک ود هب یلامش دم رحم هرکص

 ندایرح

 هد 4۰. «هد هسرا حاص E ریس بول وا عساوو

 رعد هد رلتد و راس «بونلوب نم. زوب ۷۳ ۷ ۵ کلات

 ,ردهدنلاح

 | دم رب عماج ییدهطوا ۲۰و ییاخ رب هلیاتسدب رب نیتم

 ا ناليم هب ع هاکو هق رش هاک هلن اعس ندرلوک ثحوک

 3اس بودا رس ۱

Eروت نیو خانی داف  
 رو تا و هدننهح کلم (جییماق) 8

êی یک ۳ تماقا  
 او یکیا یرل نداق ایرٹکا .رارولوا هرادا هلتفرعم

 .را را وق راریفزکلای هنارپمو «راریراو هراهجوق هدایز
 . رارد دقتعم هرلیرپ و نج

 ندا تیک ر ییهدنالز ی ( Piako ) دار

 «بواوا رب ربهدنسیل امت ندهرب زج یکیا 9
 قلفاطب یرعوط دلی

 هن زفر وک (کارآوه) هرکص ندای رح كلەزتم وایک

 .رولیکو د

 | هما

 یر (قلهیرآ) نلیکود هلوک ليش هدنض هزنموک
 «بولوا هیص رب هدنکتا كنغاط (ینایلیک )و هدرزوا

 ہلا لاش ضع ۷۲

 یرلداخ و عساو . ردعتا و دعاقنرا فال هزم ۱ ۳ ۲ ۵ و

 ۱۱ ۰ ندا كنەووا 3

(Pialma)ر نا وب مبا اج  

 ۸۰ تنتح و هدنسهطح نبع تنيفرش

 هدندرش لا ۷

 2 حب رب قیتغاط كن

 e 0 والت كد وق رود “ب

 هدارواو ِ شاق هب هکت رب ارب ها هیلاراش ۵ھ بول وا

 .اهش كنسدنفا کكرل رد" a «هنفرکو ذحا

 شغلوا بصن دنْول E e د

E e۰  

 رب ندنارعو ندنوب رح ۱ اا

 ۱ كدهنخ رات ٩۷ ۵ ند ٩٩۱ هدنرود ناخ نایلس

 

 د دعتم هرب دقآ هللا اغودو ؛شملو اشا ناد وړو هنس

 ناسا «نارهو < یسو رب رح

 یهق رویم « نیس هطآ هب رح «ییکلاع ربا رح راسو
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 ٩۷ اعج تكحوک كوي ی۶ل یرل هطا قوح رب رکید و

 ایلحس «ی وا « ۵ ودح «ایاپسا دو طلا طض ها



 ی پ

 ایایسا نالوالصاو هنسالب حوا كتنکمو توق تو

 نود) و ناشی ریو بولغم ینیرلاغود كږیلف یجنکیا یلارق

 یرلنادناموقو ناد وقر وشم قوجرب رکید هلبا (هراولآ
 «قرلآ مانغ و نافس قوحر ندنعشدو كل رهدیا ربسا

 رب كوي «هرکص ندکدرو وس خد ییلحاوسس ایل اتا

 نایلس ناطاس «بودا تدوع هیداعسرد هلت رفظم

 .یدوشا روی لابقتسا هدنروصر هداع)اقوفندنف رطناخ

 هلا اشا دوفروط «بودیک هنطبض كنهطلام هدعب

 ك هنمش دو «شعشیلاچ هنهق كنهروک ذم هرب رج رار

 قفوم ردقلابسح «هدهسا شمردر و تافلت قوح

 هرکص ندقدل وا دیش اشا دوفروط بویهلوا

 «بولوا لصالا یاورخ .یدیشا؛ا تدوع هئداعس رد

 هلحوزن ییاطاس رهوک یسهبیرک كناخ ماس هدازرش

 ناخ میس ناطاس .یدیش)وا لات هنفرش تب رص

 «هبولوا رومأم هبالک و صاخ سا هدنسولح كنا

 ٩۸۵ .یدیشردنوک هنعف كسب رق هلا اغود هدع

 نالوایسهدرک انب هداشاب مق «بودبا تاقو هدنګ ران

 وا نفد هنس هص وصح هبرت یکه دن راو كفشرش عماج

 یسهیکتو بتکمو هسردم هدننایكعماج روکذم . ردشفل

 يما Al) تكحوک ) هد شا مساق ن یک دل وا

 راسو یبماج رب كوي هدرقاس «نیرش حاج رب رکید

 مهاربا ناطلس ( بس نوزوا) ها هاب

 ۱۰۵ ۳ند۱۰ ۵۲ هدام ز ناخ 9

 ندوا .ردشعا قلاشا نادوبق هنس رب كدهنخ ران

 یی رلدهج قازاو عرف بوا وا یمادخک هاست لوا

 «هلک جا تعاصشو تربغ زا را ك رول ردن وک هریکدهرق

 «هرکص ندقدلوا اشا نادوبق .یدیشاوا قفوم

 سابارط «هدنند وع «بوقیح هریک د ا ا اغ ود

 «هرز واقه وا ض مع هب یهاشدا ر وضح ندنکب بر

 شم وقیلآ هدانا نقاط ر كاياده نالوا شارو

 .اسات مساق «قرەنلوا هرداصم یلامو لتف «ندنهدل وا

 . ردشغل وا نقد هدتس هاب یک هد

 .ا مسو اما ناۃ دنه (نیدلا قرش ریم) |

 تافو هد | هد ۱ بول وآندنس بی

 «یناع اط» ب ( ۵

۱:۷۳ 
 ی ى

 «بولوا هطخ كوپ ر هدنسع لامثیاهننم كنايلاتبا

 ابونجو هلیئرص كنلابج "هلسلس (بلا) ًالاشو بم
 یامرپا(وب) «هدلاح ینیدلوا طاع هلیسهلسلس (نیننآ)

 ه رج وسا لاش . ردن رابع ندنږسق یراتو كنسهضوح

 خد اقرش ءاپروفیل "ابوسنج یا هسنارف غو
 6٩ ۲۷ هلا 2۶ .رددودحم هل اهطخ ایدرابمول

 قرش لوعط ٩۰ ۵۲ لا ٩۱۱ و لاش ضم

 هب قرش لامش ند م بون> ءبولوا كو هدنرلهرآ

 یبظعا ضرعو ۲۸۲ یبظعا لوط نالوا یوط
 ۲۹ ۲۹ یسیعطس هحاسم .ردهزتمولیک ۸

 .ردراویسیلاها ۳۲۰۶ ۲۹۰ «بولوا هرتمولیکم برم

 هروکذم هطخ موسیلا «بولوا یربش ونبروت یزکم
 هتلایا ٤ هبرلسا هراوون و ینوق «ایردناسکلآ «ونروت

 عقاو هدننس ار ام قیایردآ یلوت كن هتوماب .ردمسقنم

 ن ا اس وح اترا و بولوا
 یروتسا «ورانا هقشو ندفامرا روک ذم . رد رابع

 ید یراربن نیستو انسس «هرآود ءار ءادیمرو
 یس یتسبضارا هلناعت ندرلغأط یهدنفا رطا كنهطخ
 هنغامرا (و) یسهلج «هرکص ندکدشا اوراو

 نینیآو پلآ یرلنهج بونجو برضو لامش .رولیکود
 یکهدهنروا بول وا ترابع ندنرلکنا كنب هل اس

 ندنس هساسنینیآ ءهددسا هووآیسهیفرش تهج هایم

 لصاو كدهن رهن روا «قرهاز وا ی وط هل امش لوق رب

 ید هدنسهرآ اردناسکسلا هلپا ونیرو «یک یغیدلوا

 رب هدنبدزا كراهوواو عاط رب د هقرش ند ص

 .راردبا لیک-شن رلعقوم لزوک «قرهنلوب ره قاط
 «بولوا مالغاص «هدهساقو وص ك هدرلغاطیساوه

 وکلا حیرس یدلاح ینیدلوا هطدتعم هسا هدرلءووا

 .اقشیلاچ كنيلاها «بولوا تبنم یییخ یسیضارا .ردل

 ینالوصح هجلساپ .رددعا رادل وصحم اهد تاق رب یان

 ندنابوبح راسو چرپ «ریونک «نتک «رصم «یادغب
 «ردراو یناجارخا یل بخ ندحرب بولوا ترابع

 هدن راکتا غاط .ردندرصم یسیدغت هحلساب كنسبل اهاو

 لوبقم تیاغ «بونلوپ رسا قوح كب هدرازافوب و
 قوح د یرلجافآ توط .روسلوا لاعا رلبارش

 یرلن دعم راسو ربمد .راقیح كپیا لتیلک بولوا
 .رویمهنل واج ا رخا ند ادقف تاقورحم یددسا قوح

 لزوک كب «یررمم قامو یراص «لیشی ؛ضای
 یرلاعرم .ردقوچ یخد یرولب و یسیجلآ «یرلشاط یباب
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 9 .د راغاط اک ا 9

 ییااویح وآ هدرا رب جا «هدهس روینل ون هبشح و 1

 بول وا هدکشا قرت ۳ ندنوک ییانسص .ردزآ

 قوم «نتک «كييا هلی رلهقبرباف كبیا صوصایع
 رب-هد . ردق و> كب ىراەقىراق تاج وسم وب و

 هیلسا هلا هعو شم تاوداو تالآ لوح ندکیاحو

 یرال وب ربمد .ردقوح ید یراهناغابد و یر هش راف

 یعاط (سن>) ناد

 ندنکیدتیا قاصلا هلیطوطح هسنارف یرالویو یلن و
 روسح و ناقشیلاچ یسزلاها . ردکلشیا كب ید راش

 كندسنارفو ىلقرف لیخ نده جابلاتيا ندا «بولوا
 عون رب بیرق هنناسل لادن وورپ نمینلپ وس هدنب وج
 هجنسنارف هدن رلګا یکیرلقدل وا ماکتم هلیا هجایلاتا

 .ردراو ید یراناشیلوق

 .1وقا و ید لاغ هدعدق ¿ نامز یسهطخ هتن وماي

 ؛ شمکع هنطرص 4 رلیلام ور ه در بول وا نوکسم هلیم

 در(توغوزیسوا)و (لوره) هدنطوقس كنتل ود امورو

 هبال راش تیام « كرهشود هنیلا در (درابموا) هدعد و

 هرد كح وک اط رب هرکص ندنواو ؛ * شوا حبا

 یدالیم نرق یجرب نوا .یدبا شلوا مسقنم هنیراکب

 ضعب كەت وماي (وربعوه) یتنوق ا هدنائاوا
 رس وت هک دیک یدافحا كیوو ؛شعا طبض ییرارب

 هد ۱۳۹۱ (هدمآ ) یحزکس ندنرلحما «بودیا كلام

 یچکیا «یک ینیدلوا شلآ یتناونع یمهقود (آوواس)
 .هاک بلاغ هبایرتسوآو ایناپساو هسنارف (هدمآ روتشو)

E 

 «بودنا طض یهتنومای ترااوب لارج هد ۰
 ( لئوناما روتشو ) یجرب .هلکغا قالا هیهسنارف
 «هنن رز وا یط وقس كن را وب «بولیکح هن هپ د راس

 ند ۱۸۸ و :شعا تدوع هبهتنومای هد ۱ 6

 هنکح ییشب كنبرکف یداحا ایلاتا هتنومایب ًارابتعا
 هلدادما كن رکسع نسنارف لئوناما روتشو بوک
 كرهدیا صیلخحم ندایرن-وآ ییرارب قوج رب تكنایلاتبا

 كروواقو یییحامو یدلایرافو ؛شملآ ین مات یلارق ایلاتبا

 «كرهدبا میسوت هکدنیک یتیداحتا ایلاتبا هلسیید را

 . ردشلیا لقن هامور هدعب و هیهسنارولف یهو

 یناونع یلارق هیدراس هد ۱۷۲۰ «كر

 [.هل روی تعجارم هنسهدام « ینادناخ اوواس»]

 | ندنسارعش ناتسدنه (مالسلا دبع)

 دل رکو هل رال وک یکهدنفارطا ل رک هلیس هطساو رلیاچ |

 .ردا طالثعا هاب لوک كحوک كنهدنالب# |
eاشا هدننامز كهاش رکا بولوا ۱ ی  

 . ردشمل وب لادن وسم كبلا راشم و شم

 ای پ ۱:۷۳

 | رعش ی رود ٿلا ناخ دام ناطلس ۱ یاس

 : ردیدن راعسا لح

 تدس وش .ردیللوباتسا «بولوا ندنس

 هئ ردنایرع هلګرهم مات هام هدکلف خرچ

 هنردنازوس هلکقشع فرط ره ییآ هلا ریس

 كات ا ian | هزوناب كز هب اةس وط هدابل ات ]| 29 ۰۰

 (هنرت) «هدنسی راق یس ع لح “ي

 ب واح ه زنم ولیک ¥ كنس وه رب زح (دبلا)و هد رک د

 < و یو هرم ولک ٩ بواوا هطآ ر دنس ےک

 .ردراو یک | ہزمولیک
 ۰ رد روتسم هل رلج اغآ نوت ز «ب وا

 - وا قد او زود

 هنتلایا و رو ویا

 رایلامور رد رابع دک SES یبیلاها . ردم

 هدنریکد قیایردآ EE :یدیشش وا ذاا افنم هدننامز

 هجو «بونل و هطآ كج وک رب رکب رد هلعسا وب جد

 .ردقدم هنک) ایا

P1473 ( ۱ ۰ ) هدنرلطسو كنەيسور 

 هنس روم (هروس) عب هنفامربا (اغلوو) “ي

 بل اعبت هدنتلایا (تسرببیس) «بوا وا یاچ رب رولیکود

 هقرش ترانو هییونح قرش هدعب هب یب لاعث ادتنا

 ندکد رک هناا كس ريس ES « هل ای رح یرعوط

 هدنن رف (دوروفی ) «بون ود یع وط هامش «هرکص

 هدننب رارانات هلراسور .رولیکود هرن روک ذم

 «بوا و عوقو هب رام ییا هدن رانک رب و ۷

 بولفم ررات# هدنسیجنگیا و راسور هدنسیج ر
 . رد رلش) وا

Piana dei 6۳6۵1 ( 

 1 كنس هطآ ایلصس یجبرع ید هبا

 رب هدنسببض بونج هزمولیک ۱١ كنومراابو دابا
 رروصت نایاشو هدنکنا كنغاط (وفوف) بول وا هبصق

 -لج «بولوا یسلاها ۸۸۵۶" .ردعقاو هذعقوم رب
 - را شا ترعه هیایلاتبا هدننامز كب ردنکسا یس

 ماکنم یاس دا زآ مویلا «هلغلوا ندندافحا رژ

 .راردنب دثم هلی د سقود و روا مو

Eدیو كن هیتسور  

 )5( هدننلایا لکناخرآ هدندل

 رب هدنس نخ لامش هرم ولیک ۲۰۰۵ (ع) و هدنساضق
 .رد هزنمولیک ۲۰ یضعو ۷۵ لوط «بول وا لوک

 اط ر . رد هزنم ولیک عب ص ۵٩۰ یسیمطس هح أسم

 دا ودژوواس



 ی
 هدنسهطخ كیدنو كنايلابا (12۲۵)

 ندرلغاط (قیروت بلا) هک ء رد رهن ر

 هبقرش بونج هد عبو هب بونج ادشبا «هلاعبن
 یر هبص مولبو (هروداق ىدە واب) «قرهقا یعوط

 نذک دنا قش یتاایا كيدو هو ندكدك ندنعا

 . ر واړکو د هریک د قاهر دآ «قرەلربآ هل وق ییا (هرکص

 .ردهدنل وط هزم ولیک ۲ ۲ ۵ یسارج

 ردرم رب هدا زار | ۱ (Piauhy) هک رد تر البزاز ها 5

 یهو 2
 فلت اس ندفاط رب نالوا کات

 «قرهقآ یغ وط هامش ندنحا ك2ا نالوا یا ھه هن

۱ 9 
 “و

OF۰ه ر۸ ص ندناب رح كل هزم ولیک  Aضم  

 یه وبا سو .رولیکود هنغام ربا (ابیهاناراب) هديب ونح

 (قوبمانرب)و (ارهاب) هلئلایا نالوا یمانمه یلابح هلسلس

  هرآ یبونج ضع 5 هلا ۱ ۱و هدنسهرآ یراتایا

 دستم یرغوط هقرش لام" ندب بونح هدرا

 «هلغغل وا طر ر ه رال ساس هقش ید ندفرط ییا «بولوا

 ندنس هض وح (ابیهادا راب) ییس هضوح (وقسحارف ناس)

 هلام ثالایا كنايلیزارب یتلایا یهو ای وا

 یسهقفتم ریهاجایلب زارب هدریخا بیر «بواوا ندنس
 یونج قرش .ردشلوا یرب كرلتبروهج ندا بیکرت
 )اها( هل رغا-ط هرص زب ند رلتهج یو بو

 ابرع «بولوا شاریا ندنرلشروهج (قوبما ر) و
 .رددودحم رار وهج (وابنارام) [ةرشو (اراس)

 زج هدنصنم اییهااز «بوالب رویس کا هک الاش

 هو ۲ ۰۱ ۷۷ ینهیعطس ام .ردراو لحاس

 .ردراو یسیلاها ۲۳۹ ۲۹۱ «بولوا هرم وکی

 هقورارب و ابرها | راد «بولوا ( سارب وا ( ی

 بو:> .ردراو جد یر هبص و رهش ضءب کید 2

 عساو هداه لامش «بول وا قلغاط یهح بو

 یسضاراو قاصص تا یساره . ردرا و یر و وا

 هیمر< تفر جاشاپ هدلاح ییدهش هددسا توم ك

 .ردنراپع ندناناوی . یس

)P6115(سود لوڪدوح دوخا  EE O ST 
 هددیس و ر (06[1610۱051 050۲0) وه

 هدنسهرآ یرلتلاءا (لور) و ار «یفوقسب «ع رویسزپ

 .ر>هرتمولیک 4 ۵ یکاو ۱۱۰ يوب ؛بولوا لوکرب
 1 (نالف) یک ید وا تبصام هل کوب 0 جاق ر

 لیس هطساو یر (هوورا )و (انوویل) هلیس هطساو

 . رويدا طالتخا هل رازفروک هدنالینف ید

 ٠ ت ی پ ۱5۷

 هرتلکن السا وب (۷. ۳:۱0) — مایلیو ۱ „
 یشک ییا لفوا اب ندنویسایس ] ۳"

 : ردشک
 «بوغوط هد (زمسیمس وا) هد ۸ یسیحرب

 اد | .یدیا غوا 1(تس ساموت) یسیلاو سارد-م

 هدعاسم مدع نیک هدعر «بودا كواس هک رکسع

 «لیصح قوق ء ع كرهدیا هل یتیم و هلیس

 یس هرادتفاو هکلم تاک هدنحاصف و تایداو

AA O Aباقا هولا ما وتنا را هد  

 «شهال شاد ان یناکرح كن وستنباف بوس وا

 هدعر -.یدیشعا ۵ ترهش ر كوي هلرتغالد و تحاصف و

 هد رش رومأم انتعم ضعم ندنفرط ج روج یعنکیا لارق
 یناکرح كنوتناف هد ۱۷ ۵ ۵ ءهدهسیا شالوا مادختسا
 «هاک رت یتیرومأم «نوعا كليب هدا كاا ےک رس

 هةل رظاد هرکص هس رو ؛شاوا لخاد هب وئلل رات ها

 لاوحاو ؛شاوا لیکو شاب ابفاعتم بوربک هپ وتنباق

 قفوم هنایقرو تاحالصاقوج رب ربارب لح الصا ییهیلام
 كن رک ع ریلکنا هداشسآو اسالاو هسنارفو «شاوا

 هدنس واح كلحروح یحح وا . یدیاشلنبآ ج ان ایتتیبلاغ

 (قنوق ماناچ) هد ۱۷٣١ هدهسا شعشود ندمحوت

 رومأم هنایکشت وشاق «ریارب هلفلوا لئا هنناونع

 هدشه ییدتنا لیکشت ندرادتفا تازا بول وا

 قحمآ .یدیا شلبا تعانق صف قلراد رپم یسیدنک

 هنسغل و هدنشاب شبا لعفلا یار ایتحاو یمهیحک لاوحا

 - اس روما اذه عمو ؛شلکچ ۱۷۸ «هلفلوا منام
 هد ۱۷۷۸ قح «بویلاق یلاخ ندقعشیراق هب هیس

 هوتن را ییدنک «هدلاح ینیدلوا شمالاق یناوتو بان

 ۳ هدنیلع قیدصت زا القا اش مآ كره ردتا لقت

 یو هکم رتو 34 هنا شەالشاب هنیدا ربا غیب قطن

 نوک حاق و شم رول وک هنن وا RS بوی

 ضعب و یار اح هل راقطن قوح ر ا تاقو هرکص

 .ردراو یراعسا

 هد ۱۷۶۹ ؛بولوا لغوا كني ر یسیینکیا -
 وا لخاد هند هراق ما وع ا ۱۷۲۸۱ و ؛شعوط

 ۳۳ ٠۰ ردص هنس را .لکشا هه رامظا «بول

 ؛شلوا لخاد هب الک و تده «هدلاح داوا هدنشا

 لرم رار ھه ینید ناو حا هد ۷ ۳ و

 شه وا

 یتسهیام لاوس>ا كنهزلکنا بوک هننراظن هیلامو

 تلاک و شا هدن را وا كي هنسوا هس «هد هسا



 ت ی پ
 رام" ر یعآ هبایشا قلعت هتهاسو تنیز حالصا

 تاحالصا قوچ رب رکیدو «دییزت ینادراو هلیحرط
 ثوروم ندنرد یشراف هبهسنارف قحاو ؛شعا ارجا
 ینراصم قوج كب نوا ارجا یتتموصخ نالوا
 كن هسنارف هدهرصوا هکوبااح و ؛شلوا رربع هنافاکتو

 هسنا رف هلیتلالد كنرهان وب «براوا یراتفو تیروهج

 هقیئل و تیر _ «ندنب ددو بلاغ هدفرط ره یرکسع

 .ردشعا تافو هد ۱۸۰۲ بویهلوا قفوم هدنس

 .یدا مدآ رب نطو بو ىلسوما «لت:اقح تباغ
 .ردشفل وا رش ییاربام ضعبو یرلقطن

 هدانایقواو اشا ا و (Pitt) ۱ و

 :رددوحوم را قوح رب ) پی

 (نالجام) هدنونج یاهتتم كنيلپش یسیجرب

 هب قرش بونح ندب ص لاعش ءبولوا زاغو رب

 .رولوا دنم یرعوط

 هدنلا كنهزنلکنا هدیلاش یاشمآ یسیعکیا س
 هطا رب قلغاط قلم هنسهعطف (نوینیمود) نالوا

 هدنسهرآ لاش ضرع ه؛ لا ۳ «بولوا

 (یشاب) و هل زاغوب (لیوتع) ندلحاس .ردءقاو
 ٩ ۵ یو .ردشلرآ هل زاغو (هیبحم ر) نان طا

 هزتمولیک ۱۵ هلا ۵ قحشآ یک | « هددسیا هرتمولیک
 عبص ۵۵ یسهعطس حاسم «بولوا هدنسهرآ

 . ردهزامولیک

 لوک رب هدنسهعطق نورذیمود هنن یسیفجوا س

 هرم ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ فرط ره نامه «بولوا

 رب كجوک نالوا یعانه .ردطاح هل راغاط هدنعافت را
 3( سنيقس و ون) ینهایم لطف «بول وا هدنمکح یغاآیاچ
 کود ا

 ۔ وهج (نوغروا) كنهعفم كلام ىس درد —

 هدنسهرآ یراتلایا (تامالق) هلا (نوسقاچ) هدنتیر
 «بولوا غاط رب بوسنم هنسهلسلس (داق-اق) عقاو

 قرش كفاط وب .ردراو یعافلرا ردو هرم ۰

 ترابع ندراوک ییزوطو ندلوج رارب نالاق هدنتهج

 «راعرم «رلنامروا لزوک یتهج برف «هدلاح ینیدلوا
 .ردرب رب لزوک نیم هلرلوص راقاو یناعوررم یادغب

 .وهج ایروفیلاق كتهععج كلام هنب یسیحش بس

 هجاشپ كنغامرا (وتنمارقاس) «بولوا رهن رب هدنشر

 . ردیعبته

 تا ب ۱۷۵

 ,دندق ایسن ورقیم كربیک طيح ردش یسجتلآ س

 ررازح بول وا یر كنس هج ر ارج (ترلیح) عقاو

 هطآ رب قلایف لکشلا تم .ردیسلامش كا كنهرو دم

 E EAS نان رام ندلوک رب یسراخاد مس «ب ول وا

 رد هرم ومل کا حب مع ۲۰ یس ەس

aRهاآرب قحح هندسه رب زح (هدیالز یی) یس دن  

 ثانسهریزح (یرواقراو) ندنریازج (ماناچ) «بولوا
 ر انه لدهرب رج روکذع و عتاو هدنسق رش تب و:ح

 «بولوا نوکسم رغ نامه رشت هل زاغ وب

 .ردطاحم هل راهطآ كد وک قاط ر و رود سو هل رلیلاج

(Pit) 8(كیسکی) هدنتهح قرن كن رييس  

 ار را مر ام ) هددت ا منا های

 2 نالوا ا عقاو ەل (زوغنوت) «بوا وا

 تیاپو هب غ هد عد « هب ودح ادشا هاب ندغاط

 كلهرتم ولیک ۳۰۰ «قرەقېآ یرعوط هونج برف
 (یسیکی) هدنس هب رق (هیاقستیپ تسوا) هرکص ندنایرح
 لرو ص كاج جاق ر هدنناد رح .رولکود هتغام ربا

 .ردیاچ (قالیروف) کوب كا كرلن و «بودیا عج

 ریس قرط تلا . ردقلایق هنر رکا یرارانک

 هناعاش و اشا نایاش هدنسهضوح ۰ ا هتافس
 . ردقوح رالع

 سارد ەدناثس دنه (۱۱۵00۱0۲) ۳
 هدنتل یا ( یر واد وڪ) كتسهرباد ر 5

 هدن رل امش قرش هزیم ولیک ه٤ كن (یردنام هحار)و

 قاوا م GI ۸۰ «بولوا هیصق رب عقاو هدب رحنآ

 یرلبتکم رومشو یبیلاها ۱۳ ٩ 7o ۵ «هرزوا

 A O كنساص5 بول وا یک ه او . رد راو

 قلد حار 5 ل هتقو اض و . رد راو یسیلاها

 .یدا

 دام » سارو فاش «| ۱ ۱ “ا

 [.هلروپ تعحارم سادوع

 یارکح مق ناتو (Pitas) ا

 داليملالبق «بولوا لرد س هوس 0 “هپ

 ثتافو هد ۵ ۷٩ و «ش وط هدیال دم هدن رخ را 8۵۰

 یرلنالوا شا بصق یتس« رادا كدنط و .ردشما

 ندنرارادرس هننآ بود دقع قافنا ر نوجا درط
 هدنتلآ یربس یو هده زرا ییدتا هلا (دوشن رف)

 شا بولغم «قرهراص هغآ رب ینیدل وا شمالقاص ۱



 ت ی ب

 هنایکح «بولیربک هراکرس ندنفرط یراشادنطوو

 تاماطنو نیناوق یا كبو «شاوا قفوم ههرادا

 نلیرب وهنسیدنک «بودا تغا رف هدعب .یدیشلبا عضو

 هداعا ینیروصق و ءافتک | هلرادقم رب ییزح ندیذطارا

 .رداوقتم هنایکح لاثما ضمن ندنسدلک .یدیشغا

 كنایلعس ( ۳۱۵۱۲۵0۵۲2۱۵ )

 .هحای) هدايا ( هنربنالاق) | | اچرارتیپ
 هرم یک ۲۰ كناضق رکمو هدنساضق (این مرآ

 .ونج لحاس كنهر رج «بولوا هبصق رب هدنلامش

 كنب رم (وسلاس) نلیکود هنبریکد اشرفآ ندنسب
 یبیلاها ۲۱ ۲۸ هو عقاو هدنرزوا كياچرب ندنرلعبات

 .ردعماج

 )| هتناسارت رتسب

 هدن سلام برع هزم ولک ۲ ۵ کكندق ول و هدست

Ail lal ) Pietrasanta ( 

 (هق ول) هدنسهطخ هن اقس وط

 لا
 هز هول يڪ ۲ ند-_الحاس یرکد ایروغیل «قرلوا

 .ردراو یسیلاها ۰۳۰ «بولوا هبصق رب هد را

 اف وس . ردیف وم رب كل وب رده د ندک هب هرب لدهونح

 هدنسهرآ لحاس هلا هیصق ءبولوالزوکو زود یراق

 ضعب کسا .روینلو هووا رب تبنم شفلشبا لزوک

 ید یسهعلق رب هده یهدنتسسواو یرلاسیلک عنصم

 . ردراو

Pietermaritzburg) 

 و 1 ا
 «بولواهبصقرب یزک كنس هعطق (لاتا) ندننا یعتسم

 4 (نابرود) و هدنراسپ لحاس كنیربم (نامشوب هلبتا)

 ۔ ترور) هبا نابرودو هدنږلاش برف هرتمولیک ۰

 هدنرزوا یطح لو ربمد ندیک ه (تهسیدال)ند (لاتات

 .هداز ندنفصن بول وا یسلاها ۱ ۲۳۵ .ردعقاو

 نی ا و ییالمو کر یروصقو فاو روا ی
 یساوه «بولوا هبصق رب مظتنم و لزوک .ردب زابع

 هدنعفوم كنهبصق وب لوا هنس یللا . ردمالفاص ید

 .یدیفو یش ر هقشب ندهبلق كا شي

 وب تعجارم هنس هدام « ريب »]

 [ هر
)Pittsburg( ( ۶ 1ب جد هدیا یش یاش مآ  

 | ورت

 ۔وھح ابا وایسن اد كل هع الام “ب

 هزنم واک o۸۸ كنایفلدال_ےف هک حد رهش رب هد ر

 تای اب . ۱۹۷۹

 عفا و هدلحم یراک دلیا نایکشت یتفامربا (ویهوا) فالثلاب

 هیرلعسا (یتبس ینافلآ) هلا غروبسنیپ سفن «بولوا
 .وا طالتخا هلا یروک ۲ هدنرییو ءردعسشنم هب ییا

 یسهناهتک «یسایمدافآ «یسلاها ۱۵۷ ۰۰۰ .رولل

 هنا وط «یراهناخریمد «یلوپ ریمد یسهینبا لزوک
 .ردراو یرلن دعم روک هدنراراوح و یسهباسرب «یس

 وا تولوا سا ندنفرط رریلکنا ہد ۷۹۹
 هلتسن هنمسا ۵ (تی) نانلو لیکو شاب هرالکنا تقو

eردشغلوا . 

 هدیلاش یاشمآ ( ۳۱۱۱۵۱0۲ )

 (هن رزوا) كن بد وهج(ایا ولپسن 1

 ۱۸ 4 (غ روب-سل راه ) «بول وا دبصق ر اا

 یربن (هنابکسوس) قرش هدنسیقرش لامش هزم ولیک
 کیا نالوا چاو لاس ییا كرو هدنرزوا
 كنەبصق لصا .ردعقاو هدنرزوا یطخ لوب ربمد
 هلا (نوتسئیتسو) یهدنفرط ربوا درو ۰

 زود «یرایروک ددعتم یسیلاها ۱۰۰۱۵ رارب

 «هب رات زیلسا «یروک لدعم «یرلذافوس شینکو ۱

 هلغوطو ینیح «تاجوسنم قوما «ءرب «دفاک

 .ردراو یرلعقوم لزوک هدنراراوحو یراهشرباف
 . هعطق قالفا كنایامور 0

 یزکم كنتلایا (شیحرآ) هدنس ۳
 اش بره هژتهولیک ۱ ۰۹ كشرکد «بولوا هبصق

 «قدلوا هدن رق نیم لحاس كني رهن شیحرآو هدنسل

 هدنرزوا یطحت لوب ربمد ندیک هیهنیتنالزا ندش رکب

 روا روق I «یسیلاها ۱۲۰۰۰ .ردعقاو

 .ردراو یتراجت یلبخو یرازاب
(Pittsfield) ۱ uهدیلاش یاشمآ  

FEE(تسوحاسام) كن هم كلام  

 بر هزتموایک ۱۷ ك (نوتسو)و هدنبروهج
 کره (كیواسوه) یراقو «قدهلوا هدن سیل ام

 ل سو یسیلاها ۱۳ ۷۰۳ بولوا هبصق ر هدنرزوا
 تاجوسنم قومایو كماو لو ددعتم رود هلیوص
 «بول وا یلوک جاق رب هدنفارطا .ردراو یراد-ق رباف

 ی ندتهایم هضم دراتوت روکذ رم
 ۔ هبصق و لور ریمد ندیک :(سادآتروت) ندقرو ون

 . رویلاصهبعثرب ید ه(دلیفغن رهسا)نداروا بر ند

 یجد هد. نا روهج (سد ویلبا) كنەروك ذم كلام س

 ۳° لدلفغ رج سا «بونل و هبصق رب هلعسا وب ۱ تكرار (الهادن ون وم) هلا ( راه )و هدنس اب يک لامش

1 



 ت ی پ ۱
 كنطخ لوبریمد ییاو هدنسبیونج بر هزتمولیک
 . ردعماج لاها ۳۲۵۵ و عقاو هددفاصت)لا ةطقن

 .ردراو یرهقرناف نوت وتو یت راج كوپ
 دريبڪ لطي ع رع (Pir) زرکش

 ندننا ر عتسم هنا رف «هدنمسق ایسنیل وب ۱ لر

 هدنسب غ بونج كنسهعتج ریازج (وتومآوت) نالوا
 هدنسی ونج قرش هزتمولیک ۵۰۰ كنسهطا (هیبماغ)و
 ندنناقیط» هروکذم ةمقم ریازج ؛بولوا هطآ رب عقاو
 ۷۹ هلا یون ضع ۲۵۲۳۲۹ .رددودعم

 هزتمولیک ۱۶۰ «بولوا عقاو هدییرغ لوط ۱۳۳

 قرش ژمولک ۳۲ (ونوا) عقاو هدنسف لاعش

 هدنفرش هزمولیک 1۱6 و (نوس ردنه) عقا و هدنسیلامش

 كردا لیکشت اط رب ربارب هل را هطآ (ایسود) ناک

 E عارم ۱۷ یس ا كاس هلج

 .ردنرابع ندیشک_ ٩۳ یسلاهاو

Nهویخو هدنغلناخ هویخ . 
 " 01 هدنس ونح قرش هراموایک ۸۲ كن

 نوڪج ییعب) كناب رد ومآ بول وا هعلقو هبصق رب

 .ردعقاو هدنسهب روا كحاو ر

 «هروک هب هیات وب ریطاسا (ظ۲۱۲0۲) | « بب
 (سانرام) ءرکص ندننافوط نویلاقود ] 2,

 ندسعشو وک «بول وا اهردژا رب شا روهظ هدنغاط

 یتقم هلکشا لتف یو یذاک هلا نوا وآ نالوادانک

 ی دبعم (فد) روش صو ص۶ هروکذم هلا هدنب رق

oRرادرم 1 كوي . 

 یسلاو نا مع قاع ین ( (ادم) 2

 هداروا بودیک ه سوه ه دنتعم كساشد رب و ؛شلوا

 ید 2 ران دا لتف شیت شک « لب ایصع هدنملع كلوب

 بصن یهو هنلغوا كردنکسا تقو وا .یديشغفاوب

 ك (راش۱) هکر یو اتم هد سیا شغآوا

۱:۷۷ 

  ه(نوفین) یشراق « (نموا)لو ؛شعا ما زنلا یتفرط
 لکعا تنایح ید کو هدعد «هدلاح ییدتا دادما

 لتفو فیقو ه دن را ۳۲۱۰ دالا ل او كنو

 .ردشغلوا

 ۱ ای
 ۱ الهرم وارکح ۳۲ ۵ ۰ فا قش یااینو) «قردقآ

 توست

0 
 .روایکود هنرفروک (اینو) هدنب رف

 نیمجم دف نامز ( ۲۱۱625 ) ۱ اسب

 ٤ نددالیم بوا وا ندننیحایس و س ۰ *“پ

 ندنفرط یرلادنطوو ماشا هدایلسرام لوا نرق
 هل رود ییایناپسا «بول وا رومأم هتحایس هنتهج لاش

 شه

 ثحم ید ندنتحایس یجنکیا رب هدهعدق مش راوب .یدا

 . ردلمخ یساوا شه زک یه رک د قیطلا هدبوت بول وا

 راد هنلاوحا فیرعت كنيسالطآ طيح رح سایتی

 .ردشمزاپ همانتحایس رب هلاتک ر

 فدابصم هبطق هلیماع كنب زیدلپ لام" بطقو ینتیسانم

 نییعت یتضرعو لوط كنايل-سرامو فدك نغيدملوا

 رەق هنسهرب زج (هل و ) ‹كرەك ندنریکد هشنام

 هل لرذح ودم

 رش بونلو یراهرقف ضمب كشراآ .یدیشلیا
 ۰ ردشغفل وا

iE ۱ 5ا ىل تن اناپسا  

 بواح كن را هطا هرایلا و هدنسړس 4

 یرلکویب كا «بولوا رلهطآ كحوک مناط رب هدنسیبض
 هل رلنامروا ماچ . رد رلهطا (ارتنامروف) و (اسیوا)

 كيد « قلماچ » هدیا و ناسل «ندنرلقدل وا روتسم

 . رد رلش وا ریس رسا و نالوا

 (هرآول) كن هسنارف ا ا
 هزنمواک ٤١ كنايلرواو هد لاا 3

 «بولوا هبصق رب یزکم اضق مقاو هدنسیقرش لاش

 مداپو یاب .ردراو یو ربهدو یسیلاها ۰
 .رد روپشم یراهیارق

 عج ود نی و اج 6 هنود نیح (ناشیب دوخا) ۰
 ناتسکر ] ۲ 7

SELE OE۸۰ 2 (ناورو)و  

 یامش ضم ٤ ۲۳" 1 «قردهل وا هدتنفرش هزند ولیک

 یعق رب . ردعقاو هدیقرش لوط۸۸ ۲۰۰ هلا

 یسیلاها ردق ۲۵۰۰ «بولوا لا

 «ماسيس « قوما .بولوا تبنم كب یراراوج
 . رول وا ل صاح رله ورم عاواو تای وبح

 هدم السا رود لئاوا . رد زکر كناض 3 قسم هناا

 لیح هدرلاروآ

 بولوا هیص ر هدد رش

 وب
 واو

 (وص ناق)

 یزک م كنناخ روغیوا رب شلو یلتوق
 .یدیا |

(Pitea)3 هد> وعا  ES(ناوک)  ,Picerno) [ ° 2(هناقیلیزاب) کكنایلابا  
 ولبک ۱۵ كن (هجتوب)و هدننلایا ] 2 د

 یطح لو ریه د ندیک هیلو ‹«قرەلوا هدنن ع هرو



 د ی ب

 یسیلاها ۳۱۰ «بولوا هبصق رب عقاو هدنرزوا
 یراقلئوطو قانوشزو غاب های رلنامروا هد رلاو-جو
 .رد راو

 (هرو زالوا هرالاق) كنالابا (۳1720) ۱ ی

 هزنم ورک ۸ كم (هنویلتوم) و هدننلایا ) * ب
 ,EY «بوا وا ساو هیص ر ه طاق رم لاش

 هرم ر اهل 32 نوو یسیا اها

 -هتس SALAS NN (ظ۱66101 )۱ 2
  RSا 9 ۲

 هد ۸ تولوا ا بلور

 رو . ردتشغا تافو هد ۱۸۰۰ و «شعوط هد راب

E)بواشا هد رات هدعب و هدام ور و یو » 

 .ردشخا تاب رب اروا هدایز ند ۱ ۵ ۶

  هقفثم ریهاج هقسکم (Piedad) ۱ د

 هد روهج ) ناق وشم ( ناس لب

 قره وا هدنس رف لامش هر ولیک ۱ ۲ ۵ كن .ایلروم] و

 یبیل ها ۱ ۳ NIY 9 رار هاب را راوح بول وا هیصق 9

 .ردراو

 | هقنالب هردیپ
 ولک ۳۰ كن هقراماتاقو هدننلایا (هق رامااق) كندر وهج
 دیصق 4 او ڪڪ م اول عقاو هو: تدق رس لامش هزنم

 یهدنرراوح .ردراو یسلاها ۳۷۰۰ تولوا
 نوت و «یشماق رکش لتبلک «بولوا تنم كب رءهووا
 تیروهج س .رولوا لصاح هویم عاوناو «قوما
 ۱۰ ۵ كند ول ناس و هدنت)ادا (یی ول ناس) كيهر و دم

- y1 (Piedra Blanca) 

 ستنجرا هد ےونج یاقب

 هبصق ر یزکم اول درسا و ید ,دنلامش هرتف یک

 . رد راو یسیل اها NE 0 «بواوا

 كنابناهسا ( N هثب وب هردس هاب ادب ات ۳
 داد وح) هدنس هطح هلوتسق یکی 5 3

 NNE بواوا درصق یک نه اط هدن)ایا (لار

 .ردراو یس اھا

Piedra Grande ) ۱ 4 ( 
 هد لاھ € كور e 3 تری

۱ 
 قاط ر هدنتس وا بول وا عاط 7 هدنتایآ (سات و زاما)

 ندد وجو هوت را | ضعبو ردارب و بیع

 یاشمآ ی اید ۱ هتساوق 4
nرو ایبم وا و هد واح  - 

 ۱۵ كل( هغناماراقو ) هدنلاوا ( ردناتناس ) كنت

 عبا هنغام ربا (هن)ادغام) و هدنسدق رش بونح هرتهولک

 ر ی ب ۱:۷۸

 هدنبرق یسیقالث ةطقن كنب (وروا) هرې (یرل)
 عقاو هدنعاقترا هرنم ۱۰۰۹ «بولوا هبصق رب

 «بولوا هبصق رب لزوک .ردعماج ییاها ٩۰۱۰ و

 هلا هغد راجشاو رادلوصحمو تنم كب یراراوج

 نوئوئو قوما «هوهق هوا لک دروس

 یرلدل رکشو هراغیح هل راهقاش ریصح . رول وا لصاح

 ح «ردرومن یجد

 . هبصق یکسا كنان ودک ام :۳102) | ۰
 كت زفروک كيالنش ؛بولوا ندنرا 2

 ندننار تس ناو ادا .یدنا عقاو هدنسبب ع لحاس

 سونالکرآ یجرب ندنررادسکح ایودک ام «بولوا
 .یدیسشفا وا میکح ندنفرط بیلفو طی ندنفرط

 (سایبلوا)یسهدلاو كردنکسا هدنخش را" ۳۱ ٩ دالیلا لی
 لوح «قرهنل وا هرهاجم هدهبص b2 ندنف رط ردن اب

 .ردشغلوا لتق هداروا هدوب و « شاهدا تمواقم تو

 یا سا ص۸ الالف ها

 ییانودک ام «بودیا مزرنم ایلک ید ويسر هدهبصق
 «بولوا (نورتیک ) یمما یسا لا ۰ ردشعا طبض

 .رد هدنلاح هیرق رب كوي هليا (وزنیک ) ید موللا
 ۱ اد كا كنسهربرح سیریق ( ۳۱01۵5 ) ۱
e0 كەر زج «بولوا یر كو  

 ادا ءهللاعب ند نفاط ور عقا و هدنرلط سو

 ندکدک ندنحا.یربش (هشوقفل)لو هغ لامش

 رب رکید ندغاصو ؟ردبا رایرح یرعوط هقرش «هرکص
 كلهرعمولیک ۱۰۰ تیم كرهدیا دخا ید یاچییا
 -رش لجاس كورا « هرکص ندک دنیا عطق دفاسم

 .رولیکو د هزیکد هدن:هج لامش كنهسوغامو هدنسیق

)Piedimonte) ۱ءار) كالا  
 كن( هنر زاق) و هدننلابا(هر والید

 1۰۰۰ بولوا هبصق رب هدنسیقرش لامش هرم ولیک ۲

 2 وع سس
 روم بم 4

 نتکو لوبو یاجارخا بارشو یغای نوتز «یسیلاها

 كنالڪس E .ردراو ىرلەقىر اف تاح وسلم قواو

 لعساوب ید .دنکنا كنناک رپ (انا)و هدنتلایا (هیب اقل

 . رد راو دیصق كح وک رب ۱

 ۲۱6۲۳6, ) سرطب ايو سوپ دو اب
 باكا «بولوا ند و راوح Petrus) ۱ ر

 «بوا وا نوش یعسا لصا ۰ ید رونلو لوغ_شم ۱

 هدیاربع نال ینسیدئک ( ع) یسیع ترضح



 شا عی ۳ س فق

 ۳ نموت

LL. ۳ 

 ر ی پ

 .روپ هی هلیسا (سافک ) نالوا كعد « شاط »

 هجرت هنن رناسل یدنک یعسا وب رایلامور . یدرلشم

 . ردرلتشءد ( رپ ) رازسنارف و ( سوپ ) كرهدا

 هرم یسهقرآ رار هلقلخ هدنفیقوت اک ت
 ندفیقوت ,هدقدلالک آ ینیدلوا ندنساقفر ,بودیک

 شابوس یتغیدیناط ییاسیع ترضح «نوجما قاثروف
 ترضح هدع «قرنلوا وفع یتحابق و « هدهسیا

 «دنن رزوا اوا یتیدلآ كرروک هدنسایور یعسم

 نيد كرهدبا دع یسهفیاخ كناشيذ ین وا یتسیدنک

 هدسدقو ؛ شمالشاب هفشاضوا هلکعا رش ییاسبع

 يی ا
 تدم رب هدیلوطا ۲ سیسألا دعب ینیدیعم هسیک اطن آ

 4۲ كيال : دردا طعاوتم یارخاو نییق
 هعذد جاق رب هدعب ۰ یدشلوا لصاو هبامور هدنخ رات

 رای وسیع هده رات ۷۰ توا تا هقرق
 ؛شال و رضاح هدیاحور سلجیرک دتبا دقع هدسدق

 راس ندنفرط (نورت) هدنندوع هامور هدنخ رات 1۵ و

 ندسح ی۸ و «تفیقو هدنسهرص یبقعت ك رلب وسیع

 كرلبرک هجاخ یعاشآ شاب ریارب هلا سول واب هرکص
 كناید هدم هدلم یتیدنلوا نفد .ردشغل وا مادعا

 (ريب تئس) رومشم نالوا دودعم ند رادبعم كوي لا

 قلاب .ردشفل وا سیسأت یساسیلک (ورتیپ ناس) دوخ

 كناربزخ ییطروب «بونل وا دع یمسّوم كني دنسم
 رول زاها رحا هه

 ےلعسا وب ( 5 ۳:6۲۲6۵) س تنس ۱

 یند یرازبرع یکیا رکید كرلنایتسرخ ) - ١
 نول 1۶ یتسعی ( غولوسیرخ) یسیجرب هک «ردراو
 ۵۲ ند ۳۳ < بولوا بقلم هلیبقل «للزوس

 هلتحاصف :ردشف و سوی ب (هوار) ددهتشرا

 نواک .ردراو یرلهظعوم ضعب «بولوا روش
 یسیهکیا  .رونوا ارجا یسیطروب هدن ٤ كلوا
 كناباپسا «بولوا فورعم هلکشد « یلءرطنقلا »

 «بوفوط هد ۱۶۹٩ . یدیا ندنس هبیصق هرطنقلا

 رومشم هلدضایرو ریه .ردشعا تافو هذ ۲

 .ردراو ید یرلرا ضعب قلعتم هنرخآ «بولوا

 دما ریپ
 [. هلی روی تعج

 ناطلس كکب ما رب اند راکپ نامهرق

۱:۷۹ 

 ل ه»- »-سضسضسل ض:ض)۰۰۰۰۰۰۰»۹۰)۱

 ی ی 7

 ۱ .هریشمش كنب رلتر ىح ىا ناخ دايم

 ر ی پ

 یا ناخ دح ناطاس «بولوا لغوا دلوتم ندن را

 نسح نوزواو «شفل و یکب نامهرق تدم رب هدننامز
 ترضح .یدیشاوا بواغ» هدهبرام ییدشا هلا

 «بویم روط هدناع و دمع ییدتا هلتاعفد هللا هاشدات

 دجا لدک ندنفیدلو هدناثشت قافنا هلبباجا ضد

 هدنس هعلق نانم كرهدبا قوس رکسع هنرزوا اشا,

 ندنمواقم تدم ر هجر بحاصو ؛ شا هرصاحم

 لد راود هعلق نیدسنک «بولوا سوم (هرکص
 .ردشابا سفن فالتا قره آ

Pierre ۵مع (  

 ِ لها « ریپ یوزنم ۱ تیمداریپ
 قوشم كنسیح رب ندرلهبراحم وب و یدجوم كننابراحم
 | مالسا ع هل رلذ ایس رخ اوروآ «بولوا

 تاجاهم وا نالوا بج وم یس ەلکود رلناق ردق وا

 .یدیا بهار رب لهاجو بسعتمشا وا بیس هی هنابصعتم
 « بوغوط هد ( نایمآ ) هدب رل را ۱۰ ۵۰ كدالیم

 هد ۱۰۹۲ قرهلوا بهار هدعب «نکیا رکسع ادتا

 ندنشرطب سدق هدندوع ندنحایس یکیدتبا هسدق

 هلئبسانم ویو ؛شلوا رومأم هکمریو بوتکم رب هیاا

 یلاوحا یهدقرش هر ایت گم رخ هاب روا یکی ابا
 كلوب «نذنکیدتبا هدافاو روصا هدنروص رب انف كب

 كغ جد# یش راق هرلن اسم یرلزایتسرخ ندنفرط

 هدنلبو یتایآ نیلای هنیرزوا كنوب .یدیا شلآ ینیرما
 نالعا «بوشالوط ییهوروآ « هدلاح ینیدلوا بیا رب
 ربفغ ج رب ندنسهلوقم یرسرس «هلکشا بصعت

 شهرک هلو یرغوط هبهسدقف یضارا «بونالب وط

 هعاج همرد «ندندل وا ینهعق او قازرا هدهسیا

 . وا ناشیر و فلت هدناتسراغاب و نات س راجت یرکشع

 قحم آ .یدبا نکلا نامههدنلوصو ه هینیطنطسق بول
 . هقرآ «ندنفیدلوا شمریدنایوا یصعت شت آ هداوروآ

 هک اطن آ ‹«كرەشلرب هل رکسع بیلضلها ناک هرص یس

 هدنس هيرا بیلص لها كلبا نالوب عوق و هدسدقو
 هدنن رق ( یوه) «هدنندوع هبا هروآ و ؛شفل وب رضاح

 ةن رسام (هیومو) نالوا یسدرک سیسأت یدنک

 . ردشتا تافو هداروا هد ۱۱۱۵ «بولیکح

 زکر یلکیه رب هد (نایمآ ) نالوا یدلوم هد 6

 : ردشغل وا

 لباب یکسا هروک هتناور (۳۲۵۲۲0) ۱ 2

 و یا ی 5



 رز ی ب

 نوش « هدلاج ی دل وا یرهقشاعم هل ربذ رب دنا

 .دشد ر وک انب هتم وصخ 0د ر هلیبق یراق دنل و

 هدنل | كنج افآ توطرب هدنحراخ تلا تیابن .بویم
 هبس ؛راشم ریو زوس هننرارب رب «هرزوا كعا تاقالم

 هدر تل اساو هاو e نیتقعام
 نالسرآو ؛شجاق بوت آ یون كنشاب « هلک اف داصت
 زر هیاروا ماری .ش اب هل رلشید ناق یو و

 تر و یقین هقر شوم وی را الص رایت
 هفح هلوا شات ربي ندنفرط نالنسرا كن و فلکم

 هسا بقعردو ؛شعا سفن یالئا «قردلوا بهاذ

 ییحال بس «هلکمر وک هدکم رب و ناج ةا ۳

 هعقو وب و وک : شلنا شالئا e هدوا «بواق

 «نکیا هدکه رو توط ضا باما -«توطا ی دلتا

 یی دیاکح و .شلوا واتر یهود ا ندهعقو و

 مارب ۰ رد شکح ےہظن مدال عاش مات (دب ووا)

 .رویلیشالک 1 ینحهلوا طلف ند (ما ربب) ,كنمسا

 ناهح یمددنطآ (۲۸۲۱۱9)

 و مس بر ۱ سوماریپ

 ایسارفآ ورم ن راد ناروت
 كشوايس «بولوا ندن ران امر ك

 انش یعوقو هدننب ناروت هللا نارا ییالوط ندنلت

 ۱ ناریب

 ربوصت هنارعاش ردق واو نایب اتالرصف ردق وا هدهم

 ینادناموق شاب كنرکسع ناروت هد راد را نانلوا
 نارا «هدلاح ینیدلوا راسیتخا كب تیامو ؛شفلو

 هلا ( زردوک ) نالوا هدنشاي یدنک ندنرانامریق

 كناربب هلا هزرابم و . ردشفلوا لتف هدهزراپم ییدتیا
 .ردندن رزب لزوک كا كن همانش حمب یتف

 بلا تک یب رمان ند: ار ورنه ایلاسا (۳۱۲۵۵۵51)
 . رلشا و تریش هل رلث راهم یک هدقلک اکحو هدقلماسر

 ا هلیسهرومشم را ا راسو هینا كامور ۰ رد

 «ك رودیا عبط «بولآ ین رلمسر كن هقیتع را 1 ناز

 سشن موبلآ ر رومشو لوبقم تیاف هرزوا دلج ٩
 هد۱۷۷۸ بوغوط هد۱۷۰۷ یسیحمر .ردراشغا
 «ب»فوط ہد ۱۷٤۸ ییفکیا و  شّعا تافو
 .ردشعا تافو هد ۰

)Pir20(دطخ (ایرمسا) كنايلاتبا . 

 ۱ 1 هدنس ر

 رب لزوکو یسلاها ۱۰ ۸۰۰ « بولوا هبصق ر
 , ردهدنکح ایل ش شط كن هتسر . ردراو ي

 ر ی ب ۱۵۸۹۰

 ,Piray) 5۵12) هراس هلرکید مان و ۱ ها

 ۔ روهج ایویلوب كنيیونج یاقبرمآ
 یر بونح كنرلغاط (ناشوق) هک ءردره رب هدنئی
 «كرەدىا نایرح یرغوط هب ی غ لامش هلن اعبت ندب راکتا

 «هرکص ندکدتا عطق هفاسم كلءزبم وليک ۰ "برق

 - وب ر) هلرکید مانو یانآوض ناقا ًایزاوتم هلیسیدنک
 یر (هرومام) كردشارب هل هزار هروهس و (هدنارغ

 هن رم (هریدام) مبا هب و زامآ هدوب هک «رویدیآ لک

 وک کود

 دبی
 هدعق وه مات (نوک اثوح) و دسر هلاکت یر

EAثت روش ندهللا هایل وا 2  

 هدي راراوبد «بول وا ما هاک دراز یهر .ردعقاو

 هدنب رق «رددوح وم راطح تفرک اط ر يکسا كب

 .رد راو ید فرش رسم

 یبسس وم كلود ین و وق هر

 ندندالوآ تقدیم هرق نالوا ۱ یادول ریپ
 هو ۱سهصم ها ی اکیا دجا ناطا_ س ی رد «بوس) وا

 دجا نادتلس هیلاراشم كرهاک هايد «نکیا سوبم

 یرد ه دمت . یدیشم وا لوبق هنفااغ وا ترخا ندنف رط

 دج ر تحاص 6 هدنکیدتا لو ییناکایا هد ۳

 هدماقم و «هددسا شد سالحا هات ناب رذآ

 9 ا ا «ب ویمهروط تفو قو

 .راوح «بوا وانداربا

 ندننادب م كنیلع یضتیم ریہ

Oa 

 زدنداتسدرا ی هدنرا

 یاوید بتم .یدیا مدآ رب لد بحاص بولوا
 : ردیدن راعتا لح یعابر وس ,ردراو

 مذ كنچ ار فلز رس هکوب یک
 مز كنرلک نابل نآ رب هسوب دص
 اراد نیکنس ناخر یرب نایب
 مز كنس ریو شیپ مک هشيش رد

 كنايلاتبا (Pierre d’Abano) ۱ وا 3

rوا ندننیمه* و ابطا رمهاشم ۱ و ۰  

 تاقو ا و شو ر۹ توا
 بول وا لوغشم هلیس ردن بط هد (هوودا) .ردشعا

 ویسی ریکنا

 هد دساشاوا موکحم هلفا رحاو مارا هلةلراڪ» ندنف رط

 . رد راو یرا را ضعب قلعتم هی هفسل "و بط

 .ردشقا تافو لوا ندنسارجا كشهدم یازج وب
Pierre de Courte-) 

  ۱۷.ون) و (هرزقوا)
 ۱ یانروفود قدس

1 
3 

7 



 ر ی ب

 هدنسهرص ینابرام بیلص لها «بولوا یتنوق (سر

 قلخ «هدننافو كنیزبه یحرب
 > هددسا شغل وا توعد دی 4-سذ ارق «هرزوا قاوا ۱

3 

 هکشک ارب ندن رک دسیا كعا لقت ارح رایلکیدنو
 كوتا رود و هدهار عانا ¢ بول وا روب

 ۱۲۱۹ هرکص ندسح هنس ییاو «شمشود هنت راسا

 .ردشغل وا لو 92 7

 تكنغاهسو تیالو نوزرط

 از سم ريب

 .ردبکرم ندیرق ۲۰ «بولوا
 عقاو هدنراوح هع

 ندنس هب رق (روه) ۱ یدوم لع 2

 «شمزاپ باتکرب هلیناونع « بوس فشک » «بولوا
 1 . ردشعا تا و هدروهال هدرا 4 ٩*۵ و

eازیلکیهربهاشم (۳۲۵۵۱۵16) ) سم . 

rعو دل ردنکسا بول وانداش لئوغ  

 ضه رکید هلیاکیه درگناهح وو «شماشا هد

 نیر كنهربواب ( ۳۱۲۳۵۵5695 ( | ۰ ۰

 رب هدنتلایا تانیالا یکهدناحاس نزامریپ

 هنل اعا هرد وڌو یسلاها ۱۰ ۰ «بولوا هیصق

 . ردراو یراهقبرباف وب صوصحم
 یوروت كکنل رو ( -- ازریم) ۱

 نیدلا تایغو

 قوس کی هب اتس دنه هلن ما كن رد كوي «بول وا

 .یدیشعا طی یی ال كرهدیا

 دم ريب
k1 

 كروي دالوا یردب

 «هلفلوا شا تافو هدروعت دهم .بو)وا یزیکا

 شا نییعت هکلدهم یو هجر بحاص ناخروع
 وب هدراهدنق هدننافو كن ردپ كویب دمت ریپ «هدهسیا

 یسهداز ع نانلوت ا «بولاق مور «ندنف دنل

 سولح هتحم هددنفرس هاشناربنا ن لیلخ ناطلس

 وا لدنفرس هلقوقح یاوعد هجر بحاصو شا

 وا ب ولغم هرب .هددسیا شا قوس رکسع هنرز

 هل را لع ریپ ندنساما هدرا ۸۰٩ بول
 . رده وا لتق

 انس رم

 ۱۶ ك (دسرد)و هدنراسی لحاس ۱ اںیپ

 1 6:99 بول وا هیصق رب هدنسق رش ب ونح هرتمولیک

 ا رب «یسیلاها
- 

  (PITA)(دیلا) هددسقاص :

 هیحا رب هدن_ساصق نوسهرک

 رز ی پ ۱۰۸۱

 هدنراوحو یر ه اابد «یرلهش راق تاج وس» قوم"

 .ردراو یر وص لدعم

P5 7وب ور و 0 ۱ ( ا الس كوكا كنا ور ها  
 اس كناي اب -| بول وا ندنل ابح لس هه

 EE E یسالطآ لع رک هلا رک د ا هدن)

 .اپسا ندننورب (سورق) هدریکدقآ .رولوا دنع هر

 -الطآ طرح رحم قدرهل وا هدنسيل امش بم یاهمنم كنا

 هزاموایک ۱۲ ۸ لوط كد هننورپ (هب این رون )یک ه دیس

 O a لو 7

 یاش ضع ۳۲و روا وا و ا ن لوط

 لوط هیظع ةلسلسوب . رک ندنتسوا یوهوم طخ

 هسنارف هما ایناپسا یم یجنرب «بولوا مدقنم هب کیا

۵۵ ۳۰ CE 

 قرهازوا هارو كخ زر عساو نالوا وا

 لصا هک «روبدیا لیک-ش ینیدودح كتلود ییا وب

 زسنارف» «بولوا صوصحم ریسق وب یعما (هن ربب)

 مسق .ردفورعم هلکخد یجد « یسه رەب لویاپسا

 -ارپوطلویناهسآ فرص یضوط هبرع كنءهلسلس یرکید
 اب یسهلسلس (هرباتناق) هک «ندیسهیقب ناتازوا هدنغ

 «بولو ١ فو رعم ید هلیم اد 4 یس ریپ ای اسا ھ دوخ

 هح وا هل راما یرلغاط هجلاغو اب .وتسآ ر سلم

i اا ها ن كرس یجب E 

 باسح رلشهفرح E “و To} لب اسح ی ۱

 ۱ لقوا كركناھج
 مسق (هلغلوا هزبم وای ۰ اب رقت ؛دهس رون) وا

 . رد و یم عش رم كا یدهسا هصيق اهد ندنسقات

 زود E لا نالاق هده نا رف لصا

 ایناپسا «هدلاح ییدشبا لیکشت لئام ےطس رب لبسو
 «بولوا برصو كد ىسەلام ا هدنغارپ وط

 عقم كاو نویازوا راهبعشو رالوق قاطر هدتهج و

 یدودح طخ .رویالو هدنغارب وط اپاپسا یرهورذ

 «بویل واهدنطس و كي هلسلس هایم میس طخ ندالیکشت

 . ریلی هناوادع ندنرلفاط اي اپسا هن ریپ هل رابنعا ضرع

 برصو كيد یسهللام یلاعش سکعلاپب هسا كنسیقاب مسق
 زاربا ینتروص لئام ےطس یسهنام یونج بول وا

 ددع رلل و ماطر یغوط هن را 4طخ نویلو هلیئسقو

 هسیا هدنس هطخ هجااغ نالوا یرع یابنتم .رودا

 ام را وېنیمو هنلامش كریکتر وب بولیریآ هلوق حاقرب

 ندهزنم ۲۷۰۰ كنهلسلس .ربنازوا لدهنسا رم كنق
 ,رد روتسمهلراق شیق زا یرارب نالوا یعافترا هدایز | راسو زب «یسهاخراب ؛یامس کس



 ز ی ب

 -دلام) عقاو هدنرلطس و كن هنریپ لصا ىلع كسکوب كا

 حل م كا كنو «بولوا یغعاط « نوءام » عب (۵ب

 یکهدر و ذمممق .ردهدنعاذت را هرم ۳ ۰ £ یسهو رذ

 : ردرلن وش ید ی را هجا رله ورذ علم رکید

 «(هزنم۳۲ ۲۹ ۸) هلاونیو اهرم ۳۳۵۱) ودر تن وم

 وغب «(هزنع ۲۸۰) رایلاو «(هزنم ۳۱ 6 )٩ نولیات

 وغیاف «(هرنم ۲۸۸۵) واسوا (ءهرنم ۲۸۷ ۸) هر

 ی رالحم علم لا كنس هب رم هر اتاق .(هزیم ۲۷۸۵ )

 هداروا «بولوا EEE اب روئسآ ییع هدنرلطس و

 ۲۹۱۵۰ كر ەورذ ضعب یک ( ودرس )و (نوب رو ل)

 ییعوط هغو قرش .ردراو یعافثرا هدایز نده رب

 زواج ییهزبم ۱۰۰۰ هدههلاغ «بولادلآ هعفدنازوا

 ۲۰۰۰ یعافترا كن رام رثک او رد زآك یرلءه ورذ

 ۲۰۰۰ هدنقرش كنوب . ردهدنهرآ هزم ۷۰۰ هلا
 راو راهورذ عض ردد دءهزبم ۲۵۰۰و

 لصحم رازاغوب متاط رب «بولاجلآ هدایز یرالم ضعب
 یزاغوب ردق ٩۰ كنسهلسلس هنربپ لصا .روبدا

 ندنرب چه ندنرلقدلواعفترم یسالج ق1 «بولوا

 ییرلوب ربمد ایناپسا هلا هسنارف ,بویمهک لوب ربمد

 ۔وط ندن عو قرش كنهلساس و طخ ییا نربدشلرب

 رلیک كنس هل سلس بلآ هدندب هلسلس هنري لصا .رویشال

 هدنس هب راد هرباتاق «بون) ون یراهرد زو قوحرب یک

 .ردقو یراهرد زوب هددسروینل و راراق یدمرس هسیا

 «بواوا قوح ید یرهلالش كنسهلساس هنربب لصا
 6۰۵ وص هدنسهلالش ان راواف نالوا یرومش كا

 یواحیرلح اغآ راسو هشپم .یشود ندفافترا تالهرعم
 رکو هسنارف رک «بولوا ید یرلنامروا عساو

 كرار نیا هب هسنارف .راقآ رارمم قرجرب هنتهج اینامسا
 (هربا) یغوج كن رلشا هیایاپسا و (هن وراغ) یرئکا

 «هب یالطا طیحم رحم و قره الب وط هنغام ربا

 هسیا یسهنریپ هرباتناق .رولیکود هریکد قآ یسجکیاو

 باج ینیراراکزور ی-تبوطر كنيسالطآ طیح رج
 .هلام یلاش صوص)ایلعو ءقوح یراروغاب هلکعا

 -اپسا «بولوا لدتعم یساوهو لوب ك یراوص كنس

 راسو رلیآ هدنرلغاط هنربپ .ردیرب لزوک كا تنا

 رب صوص# هرلغاط وب «بولوا قوح یرلناویح وآ
 -روق بقا «ریمد .ردراو ید راکب وکو تا سنح

 هل راثدعم راسو زوط باش ءشموک «یالق نوش

 ریپ یرلب رع سلدا
 . ید راربد (تانر) هلا عج هغيص هنس هل ساس

 .ردقوح ید یرلوص ندعم

 در ی ب ۱9۸۹۳

Basses-Pyrénées ) — یغناشآ ۰ (Basses-Pyrénées ) — Jé | هنریپ 

 - وا ندنسهیونج تالاآ كنهسنارف ) ۶
 ابونج ,هلغلوا عقاو هدنسبیض بونج یامتنم بول
 رع ًابض «هایدودح ایناپسا ندسنتمج برف بونجو
 (هدنال) ًالامش هلبرفروک هين وق ساغ كنیسالطآ طبع

 دودحم هل رلثلوا «هنربب یراقوب» یخد اةرش «(رز)و
 هری ولیک میرم ۷ ۱۲۳ یبهیعطس ةحاسم .ردطاحو

 .هلکساو (وب) یک له .ردیشک ۶۳۳۰۰۰ یسلاهاو

 (نرو)و (هراوا) کسا «بولوا یرارهش (هنوبا) یس

 . ردن رابع ندنمس رب كنس ەطخ هنوقساف هل را هط

 قوچ رب «بولوا ترابع ندنرلکتا هنریپ یسیضارا
 هددسبا راو ید یرلیداو تنمو یرلءقوم لزوک

 یزرم .ردراعا لباقاو رازهروش یرلفرط رٹکا

 یغوط هیر لامش ندب ونج یس#لج «بولوا قوچ
 زآ یئالوصح .رارولکود هنغامربا (رودا) «هلایرح

 راسو موزوا «نتک «یراد «رمصم «یادغب «بولوا
 یخ ندرلفاط .ردقوح ییارش . ردن رابع ند ر هوم

 ناو ات هلا نویفو ریغیص .رلیسک هتسارک

 روک «دروکوک «ربثاپ « ربمد .ردقوح جد یر زاق و

 هل رلش اط یایو یر وص للروم هل رلن دعم و یجلآ ج

 یسهیعانص تالو .رداو ید یسعلاو مرم

 هلرلسف یدیاقت سنوئو تاجوسنمراس هلرازپ ندق وما
 ه تلایا .ردکلشیا لک یتراحم «ردنرابع ندرلیلاخ

 ربا ۵۵۸ و هیحا ۰ «بول وا مسقنم هب صف

 .ردعماج یه داب

Pyrénées-Orientales)— Jaj) ° 

erواندتسیب 8 ۆ  

 (هدوا) الاش «(هژایرآ) برص «هلیدودح ایناپسا ًابونج
 .رددودو طاحم رک د نا یخد ارش رل ایا

 «نولوا هزنمولیک عبرم ۶۱۲۲ یس هيیطس

 (نایتی رپ) یزکم .ردراو یبیلاها ۷

 هم دق هک (نواپس ورا هاش اب بول وا یرهش

 هجا تسمه

 یبهمسلتس (هن ربد)یساب غ و یب ونج مس دراو لام

 ندرلءووا مساوو زود یسبقرش مسق و ند رلکرتا

 ید یرللوک ماط رپ بیرق هلحاس «بولوا ترابع

 لغاو تا ؛ شف زدی وک (هناقول)ی رلکوی كا هک« ردرا و

 نرش ندیونج بر ایزاوتم نامه رېن جوا هلیرلسا
 لاوحا .رارولیک ود هریکد قآ قرهفآ یرغفوط هبیلامش

 «بولوا هباشم های اپسا هدایز ندهسنارف یسهیعیبط



 ر ی ب

 یالوصحم .ردنبام یرارپ نالوا بیرق هلحاس زکلای
 «توط ءرات «نويأ لاقتروب با هعونتم تاوبح

 ید رلبارش لزوک

 .ردفوج ید یزازسا هلل رلن و بوق سونم .راقیح
 - روا .ردراو یسیهام دیص هدناحاسو یرایرآ ل

 باش «روک نوهتنآ «نوشروق «ریمد .ردزآ یرلنام
 .ردقوح یراوص ندعمو یععاآ «مرم هلرلثدعهرباسو

 هیقا لو «هخوحابق ال[ ریمدیسهیعانص تالومم ۰

 ها اینابسا ءردترابع ند غاود الرو یو
 «بولوا مسقنع هیاضق ۳ تلایا .ردراو یتراحت یخ

 . ردعماج ییددلب "هراد ۲۳۱ و هیحا ۷

 : ز و لات ندهراتسو نوشز

 هر ربب
e 

 ) Hautes-Pyrènées ( — یراقوب ۱

 وا ندنشدب و تالابا تل هو
 هن رپ اشا ابغ ؛هلددح ایاپسا ًابونح .بول
 دود هل رايا هن راب یراف و ید ارش لا ل امش

 هزنم ولیک حبرم ۵۹ یسهیعطس هحاسم . ردطاحم و

 ی رک .ردراو یسیلاها ۲۳ ۷۲۵ «بولوا

 ثكدسس هم دق هطحخ هب وقساض «بولوا ی رهش (د راد)

 مسق كنشهلساس هری, یسیضارا . ردنرابع ندنیسفق رب

 تياغو قاغاط «بولوا ترابع ند رلکتا یسیطسو

 یرلیاچ قوج رب هدنلاح لیس .ردواح یرلءقوم لزوک
 یردبعنم كنم راقامریاهن و راغو رودآ .ردراو یرالالشو

 یرانامروا عساوو یرلاعرم لزوک .ردهدشلیا و
 یارش .رلی ریدشبت رنساو تآ رادقم یخ «بولوا

 «وقنیح «رفد مد .ردقوح ید ییالوصحم نتکو

 .ردراو ید یرلمم لزوک هی رلندعم نوشروق
 یراوص ندعم .ردقوجیغد .یراهاخ ریمدو یرازارح
 هیحا ٩ «بولوا مس ةنم هباصق ۳ تلاوا . ردد دعتم

 eR ییدب دلب ورا 4 و

  هیلصا ما وفا ی وج یاقبمآ (Piros) ۱ و

 كن (وقزوق) هدورپ «بولوا هدنس مچ

 رواکنح و تسردنت .ردنکاس هدرلغاط یهدنفا رطا

 ینیرلتالوصحم راسو یوم لاب هجلُشاب بول وا رلمدآ
 .راردا شيعت قره اص

P101( )(یوکر اشب) عف اوەدەي رص 

¢ 
 ا

 ِ بروم تعحارم هنس هدام «یوکر اش»] . ردیمسا

 هلاک كن اس دنه توس ی
 ,دنتلابا (عنکرقا) هد: س | 2 ون دوریپ

 لیعتسم هد هینحآ هلا كنس هبصو

 رز ی ب ۱9۸۳

 (راوسلاب) «قرهلوا هدنىرغ هزنمولیک ۳۰ كجك رقابو

 ۵۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدن راس لحاس كتر

 .ردراو راحت كلشیا ییبخو یسیلاها
Eel 19 5 2 

 روش ندا نالوا - سورہ
 یسهنس یعنن وا كنەرصا# .بولوا ىلةوا كسوالیخآ
 ندینول ی(تتفولبف)و ؛شقک هدلاح یتیدلوا ےک كب
 لفوا ك (فشت) هدنکوا كاور «كرهديا هداما

 رییعت (كنربپ) هما كتي بلا و و «لتف "ی (ل.بروا)

 28ا دا ص۶ 3 لجو ع ۶ ول ر ر یر اک دتا

 كنلکیه تآ نالیای ندهتحش نوجا یمادلآ یرلرلآورت
 هدنکرح هجزستح رم هدنطبض كرېشو ؟شمریک هنګا

 یسقا ایتسآ «شّع) جد هد دعم یایرب هل تیل و «بونل وب :

 كن رد ییهن- کیلو و «شآ ندنتسوا كلف رب

 ك ( روتکه) .یدیا

 ی“ 5 «بوشود هرس دص ردح هخاموردا یسهحوز

 هدنندوع «هلجوز ییدویمرهو «شعا نانا هب راج

 رب هدنسهعطق قلهقس وط كغلد وا رآ ینع هد (رببا)

 یه ورم ره نا نیست تلود كح وڪ

 ندفرظ ( تسروا ) نالوا لو نک

 .ردشغل وا لو هدب دعه (فاد)

 .یدیاآ

(Pyrrlıus)كنس ودق هطخ رسا  

 كنج قل هقس وط كل د و را

 ۳۱۲ دال یلالیف «بولوا ندنزارادهح روپشم كا

 انو 2 (دیکایا) ی ردب «هدلاحینیدل وا قجوچ «هدنګ رات

 تره ات واسم
eع  

 از

 .هنل وا افخا «ندنفرط ( موت وت) یسههحع «هننرز وا

 یرادک (قلهغک یعی) ایریلیا نانلو یساد «قر
 هدننایسکكنوپ و « شم وا صلح ندنف رط (سایک والغ)

 ینیدلوا هدنشو ۱۵ «هدنحشرا ۲۰۱ .یدبا شموب

 قرهلوا هدنمل د( تیکر ویل و سو زنه د)یبم هتش | «هدلاح

 تعاصشو تراسح هداعلاقوف هدنسهب رام (سوسبا)

 هلیشرط نهر ندنفرط كلوب هدمو ؛شمزنسوک

 یربق كسویاطب یرادکح یصع ؛كرب ردنوک هرصم
 دادرنسا یناوروم كلمو ؛شعا جوزت ی (هوفیت 1 )

 رادقم لی هلا ولیف رب ندردن ناق هرزوا كما

 .یدا شلآ هجئا

 «دادرنسایل وروم E ‹كرەدى|لتق هالتاحا تفاوضرب

 ىسەچەگ هلال وخد هربا هد ٥

 .ه)وا توعد های ودک ام هلردفص یبدادما هد ۲۹۱ و

 ییاینودک ام هد هسا شبا طبض ید یکلعو ؛قر



 ر ی پ

 ر (نیتنارا) ًابقاعتم . ردشاجبهدا هظفام یآ ۷ نکلای

 «قرەنلوا توعد هیایلاتا نوا دادما ندنفرط

 (مولوقسا )و (ایلا ره) هد را ۲۷۹و ۰

 .ردشلنا بولغم یرلیلامور «دلسغعازق ینرراتب رفظم

 شم ربتک ندرصم هجاشاپ ندا جاتا ینیرلتیرفظم وب

 یاویحو كلیف حاقرب ینیدلواشءوق هنکوا لرکس و

 تشهد ییدربو هرایلامور نالوا شعههزوک یدا

 ییهرب رج و . «بودنک هب ایلحس هدعب . رط ورم شداوآ

 .اتروق ندنلا كکولم فئاوط قاط ربو ندرلیلحا راق

 لقسم 0 هداروا تدم هدایز ندهنس رب «قرهر

 «بودا باق یهحوت كنيلاها هدم «هدهسیا شفلو

 هایلاتا نداروا .ردشوا روب هكا درب یکلم

 ندنفرط (سوناشو سو روق) هد ۵ هد دوع

 نا ور رب نیل یلزات بیو نولقت
 هریپا هدلاح رب نسرکسص نامه و زسهراب «نینسکعا

 نوت نامه هرکص هنس رب اذه حت .ردشما تدوع

 هروم یی (سوولپ) .هلا قاحلا هنساکلا یبا ودک ام

 ی هن راپسا «بوشدق)اق هنطیض ید كنس ەر زح دیس

 ییرهش سوفرآو ؛شابهلآ .هددسا شا هرصاحم

 هحوق ر هد ۲ «نکر رک هب ی رحم «بودا خف

 وا لتف هلثیمرک رب یفیدت آ ندنتسوا كماط رب كن راق

 رهام كب هدیرحو روسج تیاق سوریپ .ردشفل
 تراسح «ندنعیدلوا زنا و صیرح ءهددسیدنا

 (سایذیک ) , ردشم همهدیا هدافتسا هن وک رب ندنت راهم و

 ره هدكتو .هدهسیدنا راو یریزو رب مکح هدنمسا

 .ولی) نار ییلاح هجرت .شما رمکید یاکان تقو
 یرایلامور بودیک هنایلاتا «هر وک هنتاور ك (قرا

 هرق» هنسدنک یرکسع یهدتیعم :هدنکیدتنا بولغم

 یسدنک هنیرزوا یرلءد «۱ دنیا موعه یک شوق

 2 هتب رکسڪ جد

 هدنناسل دوا را كشوقهرق .یدیشءد « ! رلیلشوهرق

 یا رکسزس ندا شوق هر یب «

 لسوف هر ید (راتکشا) «ب ول وا (eS) یا

 و یراکدر و هنب رلیدنک ۵ زد وا رآ «ندنغید) وا كد

 كوریپ اتاذ . ردظوحل یشوا شلاق ندتفووا كمما

 «ندنعیدل وا شل وب روصم ىع ر شوو هرف , دنفاهس

 (سوریپ) .ردراو یخد یاقحا قلوا و هږمس هجو
 (سورو) یس وط اهد هروک هب ین ات وب عدد ظفلت و

 ند(رو) نالوا ك٤د « را داش دا رآ یخدیمما

 ر ی پ ۱5۸

(Pierüs)(اوربب) كناس ودک ام  

 یزفروک كييالس هدنس هعدق هطخ

 و ریطاسا «بولوا عاطرب یزاوئم هنس  لحاس

 نوف ناشلوا رت (هسوم) هل رایرپ (هدب ربپ) هدهینان
 .یدرونلوا عز ییاکم كنب ههلا

 هدن ریطاسا راد رہے کسا (۳۱۲۵۳0])

 E ۱ ز وب لا كدهلآ ۱ ید ررب
 .یدروناوا داقتعا هنغیدل وا یعمم ربغ

 .وا ندنسارعش هسنارف (1۲09) | ۰

 هد ( نودرد ) هد ۹ ۲

 |سوریپ

 كدەنشاهزولوا .رددغا تافو هد ۱۷۷۳و «شغعوط

 هلک لیس نتسم هلی سانم قلو ا یطخ e «بوااقهدننطو

 کجا قانافووآ «بوديک هسرا هدعبو ؛شماشا

 .اهو هعحاق موظنم قوح رو «لاغتسا هل رعش «رارب

 رب وجه قاط رب هلراهموظنم راسو رادکعتم هل ملت

 شفلوا بانا هنغلاضعا ایمداقا .ردشهزاي تایلرعو

 قیدصتییلاضعا «ندنف دل وا شفا هلساج وب «هددسدا

 شاعع قنارف كی ندنفرط لارق قحاو «شمالوا

 هرزوا رادلح ددعتم یراعشا .یدیشغلوا صیصم
 .ردشغل وا شن هلن اهفد

)Pyrrhon) | ۰هاشم مدق ناب و  
EE ER ا لوری 

ER(سبل )كن هروم «بول وان دنس ا« 3"  

 هدتاور 5 ۳/۸۸ داليملا لبو «شوط هدی ریش

 .ردشغما ٿانو هدن رل شاپ 6 هد نګ رات ۳۰ ء

 .راسقا1) هدعد «بوسلوا لوغشم هلقلماس ر ادشا

 رار هاکنوو «شابوق هنلیصح هفسلف ند (سوخ

Aك 13 ۰ ىدا نن ھن رفس اقسا ه دنده ا  

 رب كوي هليلیاطفو قالخا نسح كرکو هلیتکحو لع
 كش ۳ ۳ هدایید .یدیضشعارف رابثعاو ترش

 كن هوم ره نائل وا طط تفقیقحو هنشدلوا مالغاص

 بول وابهاذ هنکح هل هنل وا )€ e هنقیقح رب رکید

 کف و و یس ر كنابکح فورعم هلیعسا « نویدبر»
 :ردشلوا یدحوم ثالطاب

(Pierre le Vénérable ( 0 
hr ( 

 ندنساسور هیاپهر بها ذم لب ر را

 .اشاپ هد هسنارف هدید زلیم نرف یشکیا نوا بول وا

 رداد و نربدتا هجر هب هلال لوا اا ا

 کپ ر 2 نوت ۱ یوریب

 : ردندب راعشا هلجب

  كنسیح رب تیب وش «بولوا تاذ
1 



 ی ا و ی و نو ی تم

۱ 

 .یدبا ند رلیح ویلاقو 4

 ر ی پ

 ندع زا سد وا قشع یادوس شل زوم

 د ريخ وزا دود در آرب رس یهاسیکر ک ی اخز

 شیابز رایصخر اه دی نیا ا

 شیان رد مداتفی | مشتسسد مدیسوب

۱ 
 رس ی ۱۳

 لغاط روق: «بواوا (E E AE تو

 . ردشعا تافو هدنح را ۱۱۰۰

 : ردد راعشا ةلج تب وش

 ایآ یسهدنبنب 4نیرونرب رطاخ یعرولک
 هدملاعهن مرا, یوریپ لوا هک ی ريد بجع

 كالا هدهیاتو رىطاسا ( ۵ ۱ 3

 (هرودنا) نانل وا گز نداق شلداراي ۶

 .یدیشمراو ۰ (نویلاقود) ئرادکح ایلاست نانلوا

(Pirée) ۱ / 4هدنتلایا ایوب حم هقیآ كنات وب  

 هدنسونج برغ هزنبهولیک ۷ كنهننآو
 كن هننآ نالوا یا كنو «بولوا هلکساو شرب

 لزوک «یسیلاها ۲۱ ۵۵۰ .رد,دنهح یسهلکسا

 «یطخ لو ریمد رب ردق بهش ۲ «یناهل مالغاصو

 پا رب هاب را هناضکیلبیا ددعتم ؛یراقافوس زودو عساو

 رکید هلیسهبارخ ورايت ییا ریو یسهشرباف ماج ربو
 هاکتراح دا تك و .ردراو یسهقیتع را آ ضعب

 .راردیا دش دنآ نافس لیخ «بولوا ندنراهلکسا

 صوصخایلعو هدبیدق نامز «بولوا ربش رب کسا
 تیروم رب كوي هدنرلنامز (ساقیرپ) هلیا (لقوتسیت)
 رب ظوفحم هلراراود هرص ییا هد هننآو «شعازق

 (الیس) هدننامز و5 .یدیشفلوا طر هلق رط

 بیرق هیەنس كيب یا «قرهنلوا بیرخت ندنفرط
 یاالقتسا تاو «هرکص ندقدل وا دوا تدم

 تک هنوک ندنوکو شدوا سیسان توت فا
 .ردشمالشاب ها تیروممو عسوت

)Pirehueic0) [ *ونح یاش ما . 

 ری ی هليا یلیش هدیب ۱ و وب
 رب هدنرزوا كنلابج ٌةلسلس (دن۱)و هدنس هرآ یراتیر

 . ردقحم هنتلایا (یویدلاو) كنيليش پولوا لوڪ
 رګ «بولوا عقاو هد ونجح ضرع ۹ EN ای رقت

 ندنحا كلوک و یر ( هلاقهلاق ) نلیکود هل دمتم طيح

 .ونح و لامس بول وا هرتدوارک ۰ یبظعالوط .رک

 ر ی پ ۱9۸۵

 هدننل او هدنئسوا .هدلاح دنلوب رلغاط علم هدنب

 هل رالوک هرص رپ رکید
 ان هک «رویدیلیکشت و عو رب ‹«قرەنلوا طبر

 یمالطآ طیحم رح لا لدتعم طی

 .رلب هلیوق هنلاح یرح

 عقاو هدننونج كناينودکام ( ۲۸۵116 ) ۱ ۲
 مولا «بولوا یسدعدسق ةطخ رب ) *

 ECD هم OAS سر

 هب رفهرق یکیدمش ءیردلوا هدنسەرآ یغاط سوبهل

 عفاو هدنیتنح را و هدیلئس یعب

 قدر 3 هر و

 «موبد یرلهبصخ ریحاسج .یدیا تایم ندنساضق

 (سوریپ) نانلو هدنحا یعسا .یدآ هیوتمو هندی

 عیانصو تاییداو رعش خاطوب ؛بولوا قتشم ندنغاط
 دع یاکم كرل (هسوم) نانلوا مز یراهیماح هسرفن

 ا ك هب نیسومو رش یسیلهآ ا ااو
 رلندبا ملعت بقیسومو رمش یخد هرلینالوب «بولوا
 .ردی ور ینیدل وا رلنوب

 ر خاتم لنامع (بس رج ۳
 ۰ Rs 2 ۱ یدنفا یریپ

 ط . ردیال

 ۱۱۵۱ «یدیشلوا لئات هنراتول وم رادکساو سدق

 دن راسا "هلج تاب وش . ردشعا تاف و هد

 دادغب 6 رکب راد بول وا بوسه هب یلع قدر

 هناناج راسخر ةنيآ بول وا زادنا هاکن

 مدرتسوک هراي یاهن زار نالوا هدعورد

 مس ناطاس زواب ( < دع )

 هن رادص دسم هد رود ن | اشا یری

 لسن

 هن یرص رق دواد هدناور رو ییارسقا نب

 هدن رف س ناردلاج «نکیا ندناصق

 .ردیلنام هرق بولوا ندارزو شالوا لئا

 , دل الاج

 .رولوا یبشم
 لیجت هل رازو هر هدندوعو «شلوا رادزنفد شاب

 ٩۲۲ هدیرفس ناتسب ع تكهاشدا ترشح «قرهنلوا

 شفلوا عیدوت هتتناما دی یطب رو طبض كلوبناتسا هد
 هنن رزوا یلرع كىا سنوب . هد ٩۲۲ .یدا

 - اش را كيلاراضم هاشداب «قرهنلوا میفرت هب رادص

 هک ۳ ید هدنرود ناخ نایلس ناطلس هرکص ندنل

 رک ندکدنا هرادا یرادص ماقم هنس " عج
 كناشا مهار

 دم یسیضاق ۸-:طآ غوا یدک نانادلآ هندیعا وم

 كاسم

 قلخ «قرهسلوا ذعاقت هد ۵۹

 یرولس < ففلوا مست هد ۹۶۰ هلدب یدنفا

 هدتده رح فرش عماج نالوا یسەد رکان ه دنس هیص

۱۰۰ 



 ر ی ب

 رکیدو ییاخو عماجو هسردم هدلوئاتسا .ردن وفدم

 لقعو لداعو ع .ردراو ید ییاربخ ماط ر

 ید یسهبرعش تعیبط «بولوا ریزو رب یحاص رییدنو

 .یدردا صلح (یرمر) هدنراعشا .یدیا راو

 یتهدش پودیا ءرصاح یدارفلب هدنرفس ناتسراج
 رضاح ید هدنکف و هرصام كس ودر «یک کیدل روک

 .ردشغلوب

 وب ریطاسا (ظ:۲ز(۲0تع) 09
 اش هدایلاست هروک هبه ۱ س وو رپ

 4 (سویسس) 08 وا یادم موف (تبال)

 «بودباح وزن ییاهیمادویپه) .یدا ق رافمربص بع

 برح «هدلاح ییدشا توعد یههل آ ا وک هنن وکو د

 هلیقبو شن كوب «ندنغیدلوا شع ون وا یس رام یهلا

 هدنسهرآ درانج عون رب نلنید روتاس هللا راتیپال
 شفا واثیولت هليا ناف نوک ود «بولوب عوقو هب رام

 ند(نوتولپ) ېب (هنیپرسور) سو وت ریپ هدعب .یدیا
 شیک هفبج ربارب هلسویسبت ,هرزوا كعا دادریسا

 لفرمدارزا یدک وا قوت بود سا
 رورشم نامرهق «بولیدبا ریسا سویو ؛شفلوا
 .یدیشمامهلوا ردتقم هنصیلخ هسیک هقش ندلوک ره

 ٤طخ (ریپا) سووترپ «هروک هسثیاور تخ رات

 .شفلوا لتق هداروا «بودیا ریس هنسهم دو

E ۲ ۵ ۱ 0هد ها وب  

ES4 (سو ربب) ندنرا را دیکح اب ودک ام  

 هلرلپ رب نانند (هسوم) هدیقسوم «بولوا یرارف

 نافصقاص ندنفرط رلنوب ایوک «ندراکدشیریک هتباقر
 هدغاط (سوریپ) . یدرلشفلوا لیوح هنراشوق

 یا (هدی رەد ) اضعب ید هر(دسوم) «ییالوط ندن رلتماقا

 . ریلی ریو
 ء

 سار یریپ
 ا لاک رومن «بولوا ندنرانادوق یناغع

 دریکد ینآ هدنتیعم كسب ر لاک هدنکلجک .یداییکی

 فرط ره

 یصم هدنح را ٩ 9 ندک دا تراهم بسک

 هلا یک ہرا ۳۱ «هدلاح ینیدلوا ینادوپق كنلاا

 قش ییاع رحو رجا رح «كرەدبا تکرح ندشب وس

 ناخ نایلس ناطلس ینو
 ندا تررش تشک هدن رود

 EE رسو هدب رج تاراج «بورک

 یک زمرهو E «بولوا لخاد هن زف روک هرصب هلا

 ر ی ب ۱9۸۹۹

 ندنفرط یساغتود رکتروب هدنلوصو ههرصت «هدهسیا

 صا ییانف هل رخ یتفدلوا هدکندا تیقعت

 لماح یعیانغ زکلاپ «هلکرث ییاغنود «هلیسصرح كا
 ید یرب كرانوو ؛باتش هندوع هلا یک حوا نالوا

 لا ۳ ییا کلات «هلفلوا قرع هدنک وا ن رحم

 تاعیاض نالوا ههح و و .یدضشعا تد وع هشد وس

 نامرف یادعا «هدقدلوا یهاڈداب ترمطح ع وم“

 لاسرا هنداعسرد ییانفو ارحا هدهرهاق ‹قرەلروي

 كنب ریکد را هطآ هل ریک د 1 تحاص .یدشفلوا

 ینیراهلکساو نایلو یوفو ینیریازحو لحاوس ةفاک
 یایفارغحرب لکم هرزوا قلوا روصم هناقفدم تیاغ

 كنيرتا رادنیق وب . رشا بیئرت سالطآ رب هلبا یرح
 دوحوم هلیسومول ۳۰۰6 هدنسهناخنک یناټع رون
 دهاش هن ام واعم یک هدا وب تنبحاص ىس ەە رب نالوا

 یایفارغحو هر اهر 1رلیلن افع هدرود وا بول وا

 یتسهحرد كنم را هقاف تقدو ررکم تام ولعم یک دنر

 . رو زنسوک

 ناطلس (یدنفا تحاص دج

 ماقم E لوا ناخ 7 ۱ هداز یردپ

 بول وا ندالع شا زارحا یی هیمال سا تعشم

 اغآ یربب یرد .ردشغوط هدلوتاتسا هد ۵

 مولع لیصح .یدنا ندن راغآ یرهکب یلاع هاک رد

 ندمالسامیاشم «كرهدا بنارم عطف و سرادم رودو

 ؛شقعا باسشا ه یدنفا هلا ضیف هدعب و ههدازازریم

 قایحانک و هدنتماما كنارزو شم هلیثلالد كرلن وو

 هدعو كينالس هدا r .یدیشمل و هدنتمدخ

 ماما هد ۱۱6۰ قردنلوا بصا هنراضق رهشکپ
 یمالنمهسورب هد 4 ۲ «یسهجاوخ ناکدارهشو یناطلس

 یهاشداب ترض لوا ماما هوس ھا هکم هد 1۲ و

 لویاتسا هلیسهبا یلوطاآ ردص .هرکص ندقدلوا

 یرکسعیضاق للوطات ۲ لءفلاب هد ٤ 1 .یدشا وا یسیضاق

 ؛شفل وا بصن هلیا مور ردص هد ٩ «بولوا

 .اضق داقوت هلیقرط قلهبرآ «قرهلوا لرع هد ٩۱ و

 «هداعا هبیلییا مور ردص رارکت هد ه٣ و نییعت هنس

 . ردشلدن | عیفرت هبهیمالسا تشم دن م هد ۵۸و

 یرکصندک دنا هرادا ییاوتف دنسم یآ قح چ وا نوا

 هزاع بناج «نوجما جج یافبا (بقاعتم «قر هنا والررع

 هدنغاط روفکدو یلوبیلک تدم ر هدنندوعو تم ع

 هدرادکسا ءبولک هنداعسرد هدعبو ؛شا تماقا



 ر ی ب

 .ردشغا لاحرا هد ۱۱ ۱۲ یدلاح شدلوا مقم

 کرو یسرافو یرع «بولوا تاذ رپ بیداو لاع
 نبا .ردراو یناشیلعت ضعي هب هيلع بتکو یراعشا

 هجرت هیکر ناسل ید ینسهمدقم كنح را نودلخ

 .ردع وبطم یرتا وب .ردشعآ

 و ناطلس (یدنفآبحاص ناغع) ۰
 دج رلافنآ ؛بولوا ندالع نالوا لئان هتخشم دنشم "

 هد۱۱ ۲۲ .ردیلفوا كندنفا بحاص دج هدازیرم

 لوصالالع مولع لمح «بوغوط هدنداعسرد

 ۱۲ ۱۸ و رکص ندک دتسا بارم عطق و سرادم رود

 «یسیضاق لویاتسا هدنتعشم نامز كنیرد هدنحم رات

 .یدشاوایرکسعیضاق لیامور هد ٩1و لوطاآ هد

 سال وا لزرع هد لو قم

 ردص الا هد٩۷ و ابا هد ۷۵ (بولوا رومام هتماقا

 لیلح دنسم هد ۱۱۸۲ .هرکص ندکدک هبلیا مور

 یرتوا به هب
 .هنلوا لع هدنساننا یرفس هیسورو ؛شلاق هدهاقم

 هده سور هرس حاقرب «قر+

 وب ثدم برق ههام ۱۷ <

 اشا داش هدیاسسق آ .ردشعا تافو هد ۱۱۸۳ «قر

 یھ“ و عاشو بیدا .ردوفدء هدنسیل وح قیرش عماج

 صلح (بحاص) هدنراعشا «بولوا تاذ رب وک هتکنو
 : ردندن راعشا هاج تب وش .یدردنا

 كهسرتسا  تعاط ردادخ تیب ادهاز پای لکوک

 زاچآ نکش رطاخ تاج پاپ هک ردققحم

 ندا طی ياشمآ (128116) ۱ ۳
 ۱۶۷۰ ءبولواندنرالازنح لوپناپسا

 ۔هبصق (ولیرقورت) كنسهطخ (هرودامرتسا) هدنخم رات

 یسهدلاو بول وا ندناکداز یرد .. ردشعوط هدنس

 ینیدلوا از دلو یسدنک «لغلوا هشحاف رب یداع

 «هدلاح یکیدتبا ینغلنابوج یراوروایزوم وط هدنکلتک و
 فشک ینیرالم یران دعم نوتلآ كردیک هباقمآ هدعب

 كن همانا .بودیا تفافر هب (وغالآ ) .هرزوا كا

 تحایس هدراطقا نالوا لوه ج زونه هد رلتهح نونح

 هرکص ندقدل و یر ینیدارآ .یالیشم رزاسات هکعا

 فدک ندتنیک لراش هد ۱۵۲۸ .هلندوع هایاپسا

 .وع هیاشمآ «لاصعالب ینکدیلاو كرار یکجهدیا

 هد ۱ .یدیشعسپ رک هنطبهض ك ( 4

 وهات ۲ ) یردارپ ۰ (راقسئوه) ندر رادمکح [هقنا)

 بوربک هوپ هلیسهنا كا دادما یشراق هب (اپلآ

IEرب)  

\eAV ر ی ب 

 لايم قوح ۳ هلساسد و ليج عاوا ندایلآوسها آ

 (وقزوق) با لتف هناناخ عین کو یرکص ندقدباق

 یی ره (اهل)و «الیتسا ی ور نوت «طیض یا(وتیک )و

 ك (یلبش) و هالآ یر هده رص و . یدیشلا سیسات

 ندتفرط رایلورپ ندا لالتخا .یدا لوغشم هلیط,ض

 هک« روکسوب ییرانعشد «هددسا شفل وا ہرا هد ایل

 هب هب رام «قرهشيزوب هل | وغالآ هدع و ؛شاوا قفوم

 بت لاک ه دعد . یدیشم رب دسک ینشاب كن و و « شمش رک

 یالوط ندبس و بو السا هکعا مکح هلدا د,یسا و

 (ادره) ناریدنایوا نایصع رب هنمات لغوا كن وضالآ

 e .ردشغلوا لت هدنفا و هد ۱ ۱ ندنفرط

 تنسدنک و : شعب اے د رای ی یخ هت دنک ید سلازن وغ

 «ه رکعص ند دا هرادا ی ور هنس ۳ یه رکص ندنلعف

 ذخا ندنفرط هقساوف ننیردنوک لاو ندایاپسا

 .ردشغ وا مادعاو

 هدب د لب هنر دود نوا (Pisan) ها ۰ 2

 شلو ت ترش هلیس هبلم ر تاجارّعسا ۳

 «هدااح ینیدل وا شعوط هد (هیولو) «بواوا مه رب

 ماد نوع ت را
 ندننافو كلارق وب او شفا لو هنن رلناسحاو

 ثتافو هدلافس ب ودا باغ ییرایتعا هرس

 ۳ یو بودیک هب هسن ارۋ

 ترش هدرعش (ناربب هنیتسیرف) یریق س .ردشعا

 .ردشقار راعشا راسو راههوظم قوح رب «بونارق
 هدسراد هد ۱۳۱ «بوغوط هدکیدنو هد ۳

 .ردشتا تافو

(P1وفا شروهج كد و  

 ار ا زیپ
 تیابنیو ءشخا هب رحم ةبراحم جاقرب هلا ایرود ونیناغا
 هد۱۳۲ ۵6 «بولیوط رار هلیساغود ندنفرط و

 كنوبس .یدیا شفلوا قوس ههونح هدنراسا تا

 بولواروهشمو ینورعم هلساو ید یکی یو یلغوا

 ییایحالاد «جارخا ند ای ردآ و بواغم یرلیل ونح

 شا دادز ساو طیض هلکسا چاق رب ندرراجمو نیکست

 بول ندنفرط ایدپود نايس ول هد هلوب هدعب «هدهسا

 هيلع یلییسو ؛شفلوا سح ندنفرط وئانس «هلغلوا

 بودا بواغم یرلیل و نح هد ۰ ءهدقدنل وا

 .یدیشاءا روبج هغفلوا لست ربارب هلبر لا ود
Pisa) ۳هناقسوط كنايلاتا (156و  

 یکم كتلاپا نالوا ییانمه هدنسهطخ 7



 ز ی ب

 در ولو هدنرزوا یرهن (ونرآ) «بولوا رېش رب
 كن هسنارولف «قرهلواهب راقوب هزنهولیک ۱۱ ندنیصنم

 هل راراوح و ۳۷ ۷۰۵ .ردعقاو هدن غ زام ولیک ۰

 یار aE هرات
 ییبط خیرات «یسهچناب تاناب «یسهناضتک «یسهناخ

 صوصخ هررعاصو زسلید «یراهناخ هل و4 هریاسو
 یسههدادعا بئاکم یبراخو لخاد ددعتم هلیتکم

 قوح هداطسو نو رف . رد راویسایمد اقآ هست عیانصو

 یسلامها هدایز ند ۱۵۰۰۰۰ بولوا كوپ اهد

 «بوسلوا ندن ریش لزوک كا كنايلاتا .یدیا راو

 .هروبش ينبا قوحرب قردلوا هریاسو یارس ءاسیلک

 هام ٩٩و رومش هلیالیهو یراتشر لزوک «یس
 كنو لیلاغ روش هک «ردراو یسلقرب نالوا عفن رم
 ههدسنارواف .ردشا ارحا ییرام تلق هدنرزوا

 یدروک و ک روهش هدنراوج .ردطوبم هلا لوب ریمد
 قوح رب رکید و كندلیلاغ هیلاراشم .رد زاو راهخاباق
 ۰ بول وا رش 7 یسا كب او طةسم ك ربهاشم

 شفلوا ت ندنفرط رلتوف هرکص ندرلیلامور

 هج ربآ هدنخح رات AAA «قرەنل وا مرت هدعد «هد هسا

 كا كنايلاسا تو لیخو ؛شا لیکشت تیروهج رب

 یاعدا هللا هونح «بولوا دودعم ند رلتل ود هاکتراګ

 هلا هیدراسو هقیسروو هدهرص وا .ردشُعا تباقر

 كنت روهج (هزیپ) رارپ راسو رهطآ قوچ رب رکید
 تكرودنا باغ یرار و هدعب .یدیشمک دافرصت تح

 «شفل و هد هب راع هلرلتاود راس كبایلاتبا تقو قوح رپ

 روبج هتیمبات ضرع هرارادکح لئوق ضم هلئاعفدو
 ید هرکص ندکدسا داد زسا یلالقئسا . یدیا شاموا

 تبا «بویمهلت روف ندهیلخاد تاعزانم تدم لوط

 وکح هسنارولف هدنسادا یدالیم نرق یجعشب نوا

 .الربا ندهناقسوط یرب ندتقو واو ؛شلوا ما هنئم

 یه ذم سا رب روم هد ۹ هده راد .ردشم

 قرش «دقول الاش یتلایا هری  .ردشفلوا دقع

 ار لی رلتلیا وتس وص ابونج «هنایسو هسنارواف
 -روویل) «بولوا دودو طاح هل رک د (اروغیل) ید

 ییدلوا هدناحاس كلوب هسیا یراراونج هل مش (ون

 ۳۱۲۴ یسهیعطس حاسم .ردیریآ یسهرادا «هدلاح

 .ردراویسیلاها ۲۸۲ ۲۱۰ «بولوا هرم ولیک میرم

 یرلهووا هبوب لحاس «بولوا قلغاط یرلفرط چا
 قش یتلایا یراربن (رکرس) هللا (ونرآ ) . ردراو ید

۱9۸۹۸ 

8 Ag ۳ ۳ 4 
 س ی پ

 هل اهم وئتم تابوبح «بولوا تنم یغارپوط .راردا
 دراربن .رولوا لصاح هرباسو ه ربسو توط «مو زوا

 هلیبسح یفلوب رلقلقاطب ضعب هدنراراوج یرلبصنم
 هععبانص .ردقوح یر راچو اعم .ردهحریغآ یساوه

 .ردراویراهقبرباف كپاو زب ضمب زکلای «بواوایرک
 كشوایس «بواوا ندنرانامرهق 4 ِ

 .هرآ رلیاروت ران اربا ییالوط ندنلتق ] دب
 هلزرد وکو مسر هد هر وشم تابراح نالو عوق و هدنس

 هدب «بولینآ هیوسق رب هدنارونو ؛شفلوب ربارب
 ندنفرط متسسر هلیتللد كن (هژرنم) یزیق كبایسارفا
 .یدیا شا راقیح

 ایا هبسورب قرش كنهیس ور (۲1552)

 «بولوایاچرب حبا هنیربم (لک رپ) هدنتل ۱ 9
 (زنینسیو) هددودح «هلناعب ندنلوک ( ینیازیو) هدناتسهل
 «قرەقآ یرضوط هاش بغ «لیکشتلا دعب ینلوک

 ندکدتیا ذخا رلیاچ قاطرب و ندنایرح هزتهولبک ۰

 (هتنیم ور) هدنفرط تسوا ك (ع رو رتشا) «هرکص

 .رویدیا لیکشت یتغامربا لکرپ «كرهشلرب هل ربم

)Pisa dre) ۰ندن رلازبح هنن [یکسا  

 ا ١ ایالت ا ردن ایپ
 بکس ندیشک 4۰۰ هلیاوغل ینتیروهج كروک ذم ربش
 رزویرد » ] .ردیرب كراندبا لیکشت تموکح تئیهرپ

 [.هلبرویب تعجارع هنسهدام « یتموکح
Pisaure, Pisaurum ) 8 ( 

eوا ندنرهش یسا كنايلابا ۱ - 
 (مونیب رآ) و هدننصنم كرم رب نالوا یانبه بول

 بیرخم ندنفرط (الیئوت) .یدیا عقاو هدنبرق كنبرهش
 موبلا .یدیسشغوا ممرت ندنفرط رازیلب ؛قردنلوا
 تن رم .ردهدنلاح هیرق رب كحوب هلیسا (وراز)

 . رد (ایلوف) سا ییدش ید

 كالا (Pistoie, Pistoia) ۱ هم

 E رود کس
 -ض لاش هزموایک ۳۰ كنهسنارولف و هدنرزوا یربب

 نف «یسلاما ۱۳۰۰۰ «بولوا هبصق رب ۵ ساب

 ییبطخران «یسهناضتک «یتاکم راسو یتکم یارج
 «یسهینا عنصم ضعب « یسهجای تاب «یسهباخهب وغ

 ۱ روپشم ها كنفن و تبوطو هحوح هاج و سام قوما

 رب نالیاللوق یک سالا هتخاسو یرآهقیرباق نونغرا
 هدهبصق وب لوا كا كنهحمابط .ردراو یرولب عون

 ینیدنلواهیمس لوتسیپ ابو هلوتسپپ هاتسانموب «بولیپاپ



 سای نم 2

 رب لقتسم تقو یلیخ «بولوا ربشرب یکسا .ردیورم
 هلی ر وهج هرپو وا هرادا هدننروص تیر وهج

 .یدیآ شخ وا می کوا هد قل هرآرب «بونل وب هد هب راح

)Pistice(هناقیلپساد كنايلاتبا  

 هرتەولیک ۳۱ ك (هرام) هدنناایا

 یطخ لوب ریمد ند یک هیلولاو هدنسرع بونح

 “اپ

 رب ندهقیئع 91 هدیراوحو ی راحت ریحشاو بارش 3

 . ردرا و یناتسرازم

 (اشدش)ءدنتلاو۱(۱غا) كن ورب (۳1560) ۱ 1

 «بول وا هبصق رب یک لزغ اهس يا

 .روک وق ناک و ف ی
 . ردعقا و هدنشاب تكنطح لو ریمدرپ ندیک هباقباو هدنرف

 هللا هبصق و یقحر ندربمد «یایل ءیسلاها ۰

 روشه یغایوق .ردراو ییاومارت رب هدنسهرآ هلکسا

 .زاقیج ید رکشو بارش ییخ «بولوا
 لامش كنور (Piseoba mba) ۱ دا

 وو هدنتلایا (ساش1) هدنتهج ل ۶ ۰7 “ب
 ۳۰۵ قرەلوا هدنقزش هزىمولیک ۱۲ كىەبمابام

 ۱۵۱۰۰ بولوا هبصق رب عقاو هدعاش را كله رتم

 كن روهج (رودآوقا) ھلم او - .ردراو یسیلاها

 یربخآ را هقنبا «بول وا یداو رب ید هدنتلایا (ه ول)

 كس هشاط نوحا قمراتروق یار سر نالوا

 شلمضح هرزوا كمرونوک (راربب) یلارنج لویناپسا
 هرب ها ] ربخ یشدشوا څذ كنوو یرلقدلوا

 ره .ردروپش هلغلوا ینفد لع دراهنبزخ یرلک دموک
 درلهن رخ وب «هدهسیا شغلوا ارجا تایر ردق هن
 5 . ردشمامهنل وب یاشن

 یرپ (هواوو) هدناتسهح (۲۱56) ۱ کس
 هزبمولیک ۱۰۰ كندغارب و هدنرزوا “ب

 «بول وا هبصق ر یزکڪرم اضق هدنسیبرع بوثج
 لرلیرکسعو یسیرپوک رب لزوک «یسلاها ۰
 . ردراو یت صوصح هنبراقجوح

 ‹«بولواندنراخر وم امور (1500) | «

 هوقو هلیسالوط دب یکه دق وقح م
 نناوق ضعب .ردشلو تربش یخد هلیتح اصف و هقطات

 سولسنوقەد ۱ ۳ دالیلالبقو :شاعضو تاماظن و

 .یدا شلوا

 ید نویس رب رکید ب وسنم هدست اع كيوب سس

 ۱ سوا سن وق هدنګ رات ه۸ دال لا لبق هک «ردراو

۱:۸۹ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 س ی پ
 روش هد ۸٤و :شلوا ىسلاو او دک ام هد ۷٩۵و

 «شعتشرب هبا سویدولق هرزوا كا نن یانورکک )
 رب ینیدلوا موکحم هلءدراب لرصیق نالوا یدامادو
 هدتبلع كنوب كنورکیک .یدیا شاتروق ندنازاج

 .رددوحوم يطن رب لتدش

 سولسنوقهدنن رات ۱۵ دالیلالبق لغواکن و -
 .یدیشاواینیمارهش امور هدننامز كسوتسغوآ بول وا

 ید نوسی رب رکید بوسنم هیملاع وب س
 ههروس هدنامز لرو سولسنوق هدننامز سوتسفوآ

 (دنیحالپ)یسب راق .یدىا مدآرپ ماط «بولوا یسلاو

 امرج) راز هلا
 سفن قالتا نوا كمەمزوك تازا ‹«قرەنلوا

 مابا هلغلوا شا يمس ی (سوتین

 .یدیشخا

 هدن را ٩۵ كدالیم ید نوسی ر رکید —

 لیکشت قاغا رب یشراق « (نورت) «بولوا سولسن و

 هدننايم یساقفر ینیلروطاربعا تك:سیدنکو «شغا

 .راط هدماج رخ سالک [ یرلتب «نکیا شعل رارق

 .یدیشلبا سفن یالنا .بوحآ یتیرا

 هنقالخا نسحو رادنفا ید نوسیپ رب رکید س
 هرکص ندنسیدنکو هکلنواعم ندنفرط (هبلاغ) انب

 و ا ركل هد«س دشفل وا نییعت هفلمصیق

 را ( نایرونرپ) هلیکیرحم كنونوا «بولاق هدماقم
 .ردشغلوا لتف ربار هلا هبلاغ ندنف رط

 در ی نوا هبودوا عن | .ویعیبط ربهاشم كالت (تم وب وک)
 یارحا هدمادز ت سمآاو هد (ندیل) تدم رب هدد اليم

 هدننیعم كن (وسان) سنرپ «هرکص ندکدتب| تبابط
 ینا عرام «هرکص ندنافو كسنرب و ءشقک هبایلب زارب

 هدکلر هاذ و «بورك هنتد لح كموي وک قیردرف

 تایفشک یرلک دنا قلعتم هب ییبط را هدایلیزارب

 .هقبا) .ردشفلوا مش هدنلاح باک كوي رب هيف

 .ردرلنو ندا فدک ید ییحالع (هنآوق
(Peyssonel)هدب 1¥ €۰  

 ۳ هسنارف تداعسرد ۱ لنو ۳

 و و ؛شلوا س ولسن و هد ربم زا و دعب «بوا وا یناک

 فشک هقيتع را ۲ قاط رب «بوزک یییلوطاآ هلتسانم

 1, عماج قیافح قوح 3 ه دسر هعطد و و شا

 تواسن وق ربم زا ید لقوا حج . ردشهزات همانتحاس

 .اس کد هرقو هئوط «بولوا تلخ هلن ردن هدنغلس



 را
 یول“ ثافیقح هدنقح ماوقا نالوا شماشاپ هد رااح
 . ردشم زاب باتک رب یواح

 رب هدایناپسا (۳۱5۱9۲8۲۵) ۳ و
 كنس ەطخ ایسنلا هک ا وڪرو “چ

 ا «قرهفآ یم وط هی بواح فن امت هدنل امش

 ۲۵۰ «اورالا ییرلتلاءا دیلودالاوو سوفرو «ایسنل

 هود هنغام را (ورود) ی رکص ندنارح كل هرم ولیک

 هجلشاب یرلیاچ نویراقو نوزنالرآ ءاوغسا .رولیک
 . ردی روبات

 ۰ (هدی ) كمدق ن و( ۱ ۱ و هدنسهطح (هدبلا) كم دق ناب و ۵
 . وکح رب لقتسم «بواوا عدق رهش رب "و

 كم كح و (ایپملوا) .ید رول وا هرادا هدنن روص به

 هسا هد رلن وب وا ایل وا رووشم «ندنعدنل و هدنلا

 یتساپر و «یتهوکح هديا .یدردیا ٿسار یتموکح

 هس «بودا[قافنا ها هن راپ سا «هرزوا قلا

 هدنګ را 4 ۱۵ دالبلالبق هدنسبهح وا كنب له راجم

 كرش و هرکص ندنس هب رام اورت .روشل وا ړم

 یی روش (هرمی) «بوک هیایلاعا ك رلمدآ حج اف ربندنسیل اها

 یرت دا همس هسا كرل يلصا نطوو «سلسأت

P130 ( ۱ ۳ ) ةطخ ر كىنيلوط1 
eرودر وو دیج «بو) وا یسهعدو  

 هلغلوا ثرابع ندزسق امش قرش كنهکتو ند را هح

 اغ «( ایلیفما ) وک «ایکیلیکو (یروسیا) فرش

 دودحمو طاع هیرلهطخ (ایشرف) یخد "الاش «(ایکیل)

 روسح یسلاها «هلفلوا قلغاط یبیضارا .یدیا

 رلتالفو ریل اییودکام هلرل اربا «بولوا شکرسو

 تیاهن ؛هددسیدراشم همهدیا مار طا ییرلیدنک
 هدننامز رایلامور .یدرلشملوا ب واغم ندنف رط رلیلامور

 رابثعا تلا رب هحربآ هدعب «بولوا هلا ایلیفماب ادتنا

 شفلوا ذاخحا زکرمرهش ی نانید (ایخویطنآ) «قرنلوا
 . یدبا

 هد یتیما al اا
 با راساساد
 روش بول وا ندنسه رب ابح O هر

 «هلیع د راب تعحاصف و تراس و تور یدل وا كلام

 نوجا سفن ةظفاحم اوك بوارق یهجوت كنيلاها

 ش ی پ ۱95۹۰
 هلران ویو ؛ش دبا تیعم رب ثرابع ندیشک ۰
 هس هناریصم تعناع كنولوس «بودا طبض یی هعلق
 ربک هلا یتموکح هدنحرا 6٩۱ دالیلالبق «ربارب
 درط ند ا ( سیلفاغم ) هرکص هنس ر .یدیشم

 و «بلح ندسنفرط كنوا هنن هد ٩۵۲ «بوسلوا

 -وبشآ ینعی) هایوا «قرهنلوا د رط رارکت هد ۲

 ربع هلا یتموکح رارکش هد ۸ .یدنا ش>اق (هز

 هظفاسح هلتکرح هنالداعو هنالقاع هعفد ویو هکم
 «بودا ثافو هد ٩۲۸ .یدینشاوا قفوم هکعا

 .ردرلشل وا یرلفلخ (سایییه) هلا (قراهیه) یرلغوا ۱

 «بولیرلیا یولعو تعارزو عیانص تارنسیسپب
 .یدیشم ر دن من و عج ییراعسا كسوربموا

 هر اب ایر اد هاو ات انش

 ا ا لامش ۱ رواش

 بونح هزنمولیک ۲۲۰ تاب اک «بولوا ربش رب هدنبرق

 تلوا .رد-هقاو هدنرزوا یربن لیاکو هدنسیقیش

 رېش و .ردرا و یسلاها ریو «بولوا یزکںم

 تقو ییبخ هدعب «قرەنلوا سیسأت ندنفرط هاش ربکا
 كغلناخ رب لقتسم من «بواوا دودعم ند سن اغثآ

 . ردشغا وب ی رقم د

 کیسا لا كنکولم مد ناربا

 كرلن و «بولوا یسهلالس

 تایاور یکهداتسوادنزو هد همانهش هدنقح یاوحا

 دع یسیح رب كرل و دا هریطاسا هدایز ندع رات

 «بولوا هدنکح یدآ 4 رلتیشدرز (سمویک ) نانلوا
 ٩ لصا رانو . ریاقا هل رظذ ناسا شلداراپ تكلا

 نالوا شا ظح دارا قطرا رر «تولوا یدک

 | نایدادشب

 غلاب هنددع ۱۱ رار هلبایسارفا كراو كاع برع

 سرو «كنش وه سم ورک : رد رلت وش هک روا

 ؛بایسارفا «رژون سحونم نود رف كاعط دیشج
 هدف الا و اد ق شد كلیا . بساش ۳ ات

 لک ردق ههجرد رب تایاور نان وا لقت هددمانهش

 یرارر ره «بولوا قباطم هرشلا ۴و ضرالا

 یتسهرش لاوحا رود رب شا ماود راهنس هحرلکی

 الثم هشریلیقاو هنسه« دو ریطاسا دنه .ردروصم

 هلارب نالوا هیانک ندشن وکو نلاب د (ادیشهماج) دیشج

 نداهردزا رب نانید ( هک اهطیزآ)یزات دل اعص ؛ندیذاک

 ییاهردژا روکذم و نانا وارمبعت (نوتیرف)یخد نود رفو

 : ریلیشالک ۲ یشسدلنوا یش رپ هقشب ندکسلم رب نرب دل وا



 ش ی پ
 هلا راکنا ینیرلبلا ددعتم كنب راینمه رب دنه تشدرز
 یتیراب ذاك هلا یع ییرا (اود) هقشب ندقلاخ رب كرلوب

 «یکیدتبا دعت رفعو نجهلیمسا (وید) ینعی هلعما وا هنپ
 1 ءقرهشلوا درط نددنه یالوط ندوو

 هلا ضعب یک نودیرفو دیشج كرایادنه تقو ییدنیک
 ریطاتسا رب یکی كرهدا دع هاسدا ید ینیراکلمو

 ید هدهمانهاش یتروص ر كلوب هک «ردشمروق

 دیابیکرت ینسهلالس نایدادشیپ هیلع انب .رویلیروک
 .دنغیدلواشمام لوا یرلمج«بولوا یرلعسا كرارادکح
 رلناتساد ضعب شغل وا فدک یکی : ردیااضتعاقماغ واهس

 «نایاش نایح «نایداپآ هدناربا لوا ندنایدادشیپ
 مکح اهد هلالس شب هایرلسا نایاشلکو نایاشا

 كرلن وب «هددسرا رویدیا تیاور ینیراقدل وا شمروس
 نالوا شفلو یعمم هدناریالوا ندناید تشدرز ید

 ةملا کسا دوخایو ندنناربشیو اسور كنند هباض

 یرافدلوا ندنلیبف رطاسا لصاشاو ندهبذاک

 و
x1 (Pichu-Pichu) 3هلسلس  

 مل م كا یک هدورب تكنلابح ۱

 و دن ساق رمش لاش ك e 0 0 ی

 نالوا یبانمه «بول وا افترا هرتم ۵۲۷۰ .ردعقاو

 .ردهدنتس وا كزاغوب رب

Aig (Pichoui-Kiang) | ۰ ۹ 

۳ 
 هقرش ادب هان هدندودح یلیا (وصناق) «بول
 ولک ۰۰ «یقرهفآ یرفوط هبقرش بونج هدعبو

 هک) هدنبرق یرهش (وهونأچ) هرکص ندنایرج كلءرتم
 . روایکود و (غنیل

Eكراهدنق هد اتسناغفا (كنشب  

 هدنسیفرش ب ونح هرتمولک ۲

 (بآ خسم)قردل وا هدنسدب غلام" هزم وایک ۵ ۰ كيهتک و

 كنهزیاکنا مویلا «بواوا هبصقرب عقاو هدنرزوا یره

 بس .ردیرکرم كالایا نالوا يانه نانو هدنلا

 ندفرط ره راسو هلاتسجواب ابونج یتلایا نیشیپ
 ین دل واد و ریمه هاب اتسدنه «بوا وا دودحم هاب اتسن اغفا

 ادا تح كنهرتلکنا یرب ندنخ را ۱۸۷۸ «هدلاح

 طبر هنطوطخ ناتسدنه یراهدنق «بولوا هدنسهز

 ر ۳

 لوي و نانلوا دد ندرو راکش «هرزوا كا

 یسهیعطس حاسم .رویک ندنس هتروا كتلایا و یطح

 ق ی پ ۱:۹۱

Aجو )۰۰۰ " ییلاهاو هرمولیک رم  

 یسلاش مق

 ا «هلغلوا :BE ندداو او ۳ ر عفن رم

 ینالوصحم راس هلا هعوتم تابوبحو مالغاص

 اورا یتسیضارا «بوبا ندرلغاط ر جاقرب .ردقوج
 .راروروق هد رالوج ناتسجولب یرکص ندکدتبا

 ءزرکناتسلک «زرکر ابد هقش ندنیشدب نالوا یزکس

 یک ناخدشوخ ؛یاصلع دیس «هلادبع هلک «هجاوک

 .ردراو یهبصق چاق رب

)Pichinch2( 1هدن وتح یاق ما  

 9 ا تست

 یونح ضم ۰ ۹۱ قدهل وا هدن زا هولک ۲ ۱

 ء«بولوا ناکر ر عفاو هدیغ لوط ۱ ۲۱۲ دا

 ناشفا شتآ هلاعفد .ردراو یعافترا هرم 1

 ۱۵۵۷ و ۱۵۲۵ یرلناروف لتشهد كا بولوا

 — . ردشوت عوفو هد ۷۳/۷ ۶ و

 :رویلیرب و یماث اشنیشیب یخد هتلایا نالوا وتیک یزکرم
 [.هلبر وب تعجار هنسهدام «وتک9]

 روبشم كا كنهسنارف ( ۲۵2116 ) ۱ 4 :

 هد ۱۷۱ «بولوا ند رلشازلکیه

 .ردشخا تافو هد ۱۷۸۵ و «شعوط هدسرا

 “هپ

 ۵ (روداپموب) مادام هدم «بواشاب هدنرورض ادشا

 «شلوا لئا هرابتعاو تورث «هلفعارق ینهجوت
 شفلوا نییعت هنفلاصعا یسایمداقآ ه-سیفت میانصو

 هللا لکیه روہش جاق رب ذوخأم ندربطاسا .یدیا
 . ردشء و یناکیه ید لزنلوو

 هیاکح ریهاشم 0 وربل لوغیب

 و « شوط هددلاف هد ۱۷۹۳ «بولوا ندنناتسیو

 یرلبانک هباکح ینیدزاب .ردشعا تافو هد ۵

 .رویل وا ردق داح ۳۰

 .ردداو ید یک را

 هطخ ازلیس كن هیتسو رپ (6۵۲]۳۱6) ۱ ا
 ٤ تكنبابو هدنساضق (نیتا) یدنس

 ییاچ (هجنر) «قرەلوا هدنمیقرث
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 لاش هزتمولیک

 ۰۰ بولوا هبص كچوک رب هدرزوا

 ریارب هلیس

 . ردهدن رزوا

 ( 123۳۲6 1۰. (Picard تب هرآ ۰

 LS | درام

iSهیحات و . 



 ق ی ب

 قفوم هنایفشک قوح كب قلعتم هشه «بولوا

 گم لس هنا تاتسهلاخ دز سرا و «شلوا

 تافو هد ۱۱۸۲ «بوغوط هد ۱۱۲۰ .ردشعا

 . ردشعا

 دون هعحاق كنهن رف 0 1

 0 e 1 رام
 كب هدننفو .ردشعا ثافو هد ۱۸۲۸ و «شعوط

 - وا یرلهکعضم و همحاف جاق رب ناارق ترپش قوح

 . رویدا لیکشت داح ۱۰ بول

(Picardie) ۱ EANهطخ یلامش كن هسنا رف . 

 (سآونرا) الامش «بولوا ندنرل ل "۳ ۲
 ۔ هطآ هسارف » ۳ و (هن ول و) و

 هشنامو یسهطخ ایدنامرون ید اف «هب رلهطخ « یش

 یرهش ( نایما) یرکم .رددودسح و طاح هل ربکد

 . یدبا مسقنم هباودراقیپ یغاشآو یراقوب «بولوا
 فنسا هليو كنتلایا (هموس) هدهدددح تاريسقت

 هطخ وب یرارادقم رر كن رالایا هلاقودا و «هزآوا

 .وصحم هیاشاب «بولوا قوح یرهووا .ردهدنلخاد

 لتس هغه راقرح عا هلا هعونتم تاوبح یال

 هدو .ردزآ یره راسو هویم .ردنرابعندناتاب

 هنب راکلکب٥ رد ق وح رب هدعب «بولواعب اهننلود (ازسون)

 هرکص «طبض نذنفرط راریلکنا قاهرآ رب «مسقت

 هسنارف هد۱ ۱۲ تیاممو «قاطاهنفل هقود هیوفروب

 .ردش وا عض هنغللا رق

 (ايسولاد ۲) كن اسا (۳:6201۲0) ۱ 1
 هل یا 4 هداوآرتس) E زا هه

 یعافترا هزنم ۳۶۷۰۰ تولوا نر ورد تلا
 ماورد اوو تل وکم لسا نجس «ررراو

 - ذم هورذ «بولوا ىلع كسکو كا هرکص ندنس

 .ردشلربآ هلیسهرد زوب رب ندهروک

Adam) ۱ 8 2ا ر ۲  

 + [ .تعجارم هنسەدام « ىس ۲

 Pic de la لند 1 2
 هدایلاتا ا لودن 3 الد ٣

 ایلماق وب «بول وا یبایلماف ییهرد رب هدنن رف (هند وم)

 زونه دن را ۱۷۳۲ یر هدنسا (ناژ) ندندارفا

 ی طن وا هل اصفو رعد ا شدلوا هدنشساد ۱۰

 نو-تبو ؛شلوب تربش هلی راهمو توق یهدندارا
 ییونفو مولع فک هلماود هنب ران و-:فلا راد ا وروآ

 ك ی ب ۱:۹۲

 ٠ چاق رب هدنناسل نیئال قلعتم هنفو م «ليصعاا دع

 ماط رب هدامور «نکیا هدنشاپ ۲۳و ؛شمزاب باتک

 باوس ندنسالع تعرف كرولا نایمرد لئاسم
 هدنضعب كرالاوسوب هیناحور یاسور «هدلاح ییدتسا

 هنج هنر هجر تحاص ««لکم ر وک یرا ضفر

 تدوع هبهسنارولف هرکص تدم ربو ؛شاوا روب

 د١ ۹ كرربک هلا هعلاطم ینیرع هی «بودنا

 .ردشعآ تافو هدنشاب ۱

 وا مقاو هدیسالطآ طیحم رح ا ۰

 (روسآ) نانلوب بات هریکتروپ بول | ب
 هدنسیل اش برغ انس رز (لکیم ناس) . رد دن ربازح

 ۳۰۳ ۲۹ لا لاش ضرم ۲۸ ۲۲ «یرلوا
 ۲5 یکاو 4۰ ییوب «بولوا عقاو هدسیغ لوط

 الیو) یزکرم .ردیشک ۲۸ ۰۰۰ یسسلاهاو هزتمولیک
 یرلغاط یناکرب تسکو .ردیسهبصق (هنوغالاد

 ۱ .ند راو ارش رورشهو

 كلام هدیلاش یاشیآ ( ۲۱60۵ ) 1 1
 هبصقرب هدش ر وهج (ویهوا) ك عج "و

 -امش ب هزتموایک ۱۱۵ ك (سوبمولوق) «بواوا
 (دب را) هللا یر (ییایم) عبا هنفامربا ویهواو هدنسیل

 .ردراو یسلاها ۱۰۶۰۳۲۰ .ردعقاو هدرزوا یلودح

 یطخ لوب ریمد «بولوا هبصق رب مظتنمو لزوک

 هیعرزتالآو یتراحش كلشیكب «هلغلوامقاو هدنرزوا
 .ردراو یرهشراف هریاسو تاجوسنم هلا

AG (Picumnusالاغا سا ؛ 

 وا ندنس هذاک هلآ یسیلاها ۱ ں وو ھا

 كمل هرب وک یییضاراو یسماح كمسارم یک لهأت بول

 كت وکوا ینابوبح .یدرونلوا دع یدجوم كل وصا

 هدکل ر هلا (سونمولی) ناثلوا مز یدجوم كل وصا

 رایت رکد دشربآ هنسیهکیاو ریلیدیا ارجا یتداع
 .یدروللوا تدابع ندنفرط

 ۔ود) هدیلامش یاشمآ ا 4

 هیج وقسسا یی تنسهعطق (نوینیم ] 7 ب

 كس افیل اه «بول وا هیصق ر یزکں م یاش ود هدنس هلم

 1 كح وک ج واو ه دنسق رش لامش هزنم ولیک ۱۳۸

 :اها ۶۱۵۰ .ردعفاو هد راک كلغ ر یکیداکود

 نافس «ینامل لزو «یسایمداقآ «یونفااراد « یسل

 رای یروک ندعو یراهاکتسد ص وص2 هنلاعا

 یسهیییطس ا تتت وڌ و-ذکی سس . رد را و



 ل ی پ

 یسیلاها ۳۵ ۵۳۵ «بولوا هزنم ولیک عیررم ۳۹۰۱۹

 . رد راو

 (قرو) كن هرنلکا ( .E رک

 ۱۲ 4 (نوتلاموي)و هدنغلتنوق €
 ۳۹۲۰ «بولوا هبصق رب کسا هدنلامش هزم ولیک

 قوحر هدنفارطاو یرازاب تاناویح تالشیا «یسیلاها

 . ردراو یسهیعیبط مقاوم اشاع نایاشو هفیتع را آ

 هربرح س رق (810211017]۳) ۱ نویلامکی

 کا كب شا روهظ هدنس

 یدنک «هروک هه وب ریطاسا «بولوا شازتلکیهرب
 «هلغلوا قشاع هنلکیه رب كن (هنالاغ) يد لوا شی

 یماعدایوک «كړهدبا اعد نوهسءالناج كنوب ندههلآ
 (سوفا) ندنحاود زا نالوا هلکن و و «شغل وا لوبق

 ` .شلوا لغوا رب هدنسا

 .هکینف کسا (ظ۲۵۳۵۵۲10۲) ۱ نولامکی

 «بولوا یرادمکح روص هد 2

 تموکح كدەنخ را ۸۲۷ ندنح را ۸۷٤ دالیملالبق
 یردارب هل دصقم ی .ردشمروس

 روبهرارف ی (نودید) یسریشهو «لتف ی (ایعس)
 اور ماطم عاونا ید هدنقح یسهعب یک کیدا

 وا مست ندنفرط (هراتسسا) یسهحوز هکر وک

 نویلابکیب نانلوا رکذ هدنسهباک- (یال) .یدیشفل

 . ردو

 هلا وب رای وب یکسا و ےک

 هنغیدنل و موق رب كجوک كب یرلیوب 5
 هنردا ینعی) یکارت هاک یتناکم كرلن وب بول وا دقتعم

 هدن رلتهح شح ءاکو هیساقفاف 3 «(یرلتهح هبلفو

 .یدرارزنسوک هدن رارانک كاع یراکدلب لصالاو

 لندن ویسایس ریهاشم كن ربلکنا (Peel) ۱ لس

 ۱۸۰۰ و شعوط هد ۷۸ «ب وا وا هپ

 «بودالوخد هب وتنل را هد ٩ .ردشعا تافو هد

 یرظا هیلخاد هدنس وتن اق كلوب رول درول هد ۲

 هنس هقرف ناراکهظفاش هدهیسایس روماو وا

 یسل رس هدنص وصخ هرادا هدلاح ینیدل وا بوسام

 هیاح الصا یلیح فلما زعلا ییراکفا 2. رارادف رط

 كن را رادف رط یس رس هد ۸۳۰ .یدیشل وا قفوم

 ۔اکرح كرلن وب هدوتنلرا « هر زوا قسک هنأ شا

 شا دف وم و دیقنت هطدسش قت | وتنناق هد ۱۸۱ و

 .یدشلوا لیکو شاب «بولوا رومأم هنلیکعت
 تاعالصا خاطر فدا هداعا ییایسانم نسح نال وا ایا

۰ ِ 

 | هسنارف

 ل ی پ ۱:۹۳

 یک هدنقح هدالربا «هرکص ندکدتا ارحا هیلخاد

 هیافعتسا هد ۱۸۸ ندنکیدمهربدتبا لوبق ینافیلکت

 هرزوا كگ هنشاب شيا ندیکی هدعب «بولوا روبج
 .ردشلوا فلت بوشود ندنآ (نکیا

 ندننابعش یسلسلس بلآ (ظ11210) ] «

 ( هنرح ول ) كەر وسا

 عاط رب عقاو هدنسهرآ یرلتبروهج (دلاوزتن وا)و

 دنع هجنیوب یس لحاس كنلوک هئرحول «بولوا

 یعافنرا هرم ۲۳۶۳ كنسهورذ كسک وب كا .رولوا

 (نور) هلا (هرآول) د هدهسنارف س .ردراو

 هنسهلسلس (هنوس) «بولوا غاط رب هلمسا وب هدنرلتلایا

 .ردیآ ناعب ندغاط و یربن (ریز) . ردط وب م

 “چ

E RE E 
۳ Pontius) سوت ال 

  ۹۵ندنفرط رلیلامور هدننامز كناسیع ترضح

 هنس دنک یسک اع لیست رفح «بولوا ک احهدسدق

 یغیدلوا هدنجراخ كنس هفیظو «هدقدنلوا فیلکت

 كرلیدویو ؛شچا هلاوسح ه (دوره) یشیا «هلبا نایب
 لب «ندنغی دلوا تداع كعا وفع یبرج رب هدنماربپ

 كناسيع ترضح هلدودیح رب هدنعسا (سایاراب) سوی

 لومًأمیفح هنلوا حج ر كنسیجفکیا «قت رەزا ینیرلعسا

 یرلقا وفعو جرت یدودیح كرلید وېب «نکردا
 روب هكا مکح هنمادعا كناسبع ترضح «هننرزوا

 یمح وب قحنآو ؛شاوا
 -ربدلاق ندسدق هدنخح رات ۳۷ كداليم .یدیا شماقب

 .یدیشاردن وک هبایلاغ «بولپ
 ندرلنامرهق عدق ناو (۳۲۱۵00) ۱ دالس

e 

 یسروآ .یدیا لغوا ل(سویفورنسا) یرادح 5

 ؛شهالربآ نآ ر | «بودا بیقعت هر ره

 ییرلا هرکتص ندکدرو

 تنب رد .یدیغخلیا جوز یب (هرتکلیا) یه ریشه و

 هدتفادصو تح .یدل وا یرادکح هدیکو ف هدناق و

 ہا | ےلمسا ول تب .ردبشمک هنرکح لن بر خا

 ییالو هنطآ ی دخ س هک E هاو کلیک كلو ط

 ت رهش هداعلاق و هدقمان وا هيو دی اب ید ه دناحاوس

 هدننامز تسوتسغوآ «كرهدا روهظ مدآ رب شعار

 ردا تایل فا تا داو
 ۱ ان یار یی (۳زلهت)]

 كن (هلام) وهدنس اضق ( هن وغال) كنس هطآ



 ل ی ب

 «بول وا هبص ر هدن سو رش بوح هزمولیک 1

 .راوحو عقا و هدوو وا ر تنم كيو هدنن رقیلوک (یی)

 .ردع.اج یییلاها ع ۷ ۳ ۵ رار هر

 ( سآوغالا) كنايلب زار Pilar) ) | رالس
 دود رب لوک (هآ وغن ام) هدنن ر وهج

 نووو قوما لتیلک و زا لصاح هد راراوح 2

 اهد 2

 **هچ

 و هدایلبزار =

 (یآوفغار 9) یک ۳ هبصق اف ر

 هدهدنراهطآ نیییلف و هلکساو هبصقرب ید هدنش روهج

 .ردراو هبص چاق رب

 .هطخایسولاد ۲ كنایاپسا سم
 هدنتلایا (هیلیشا ییمی) هوس «هدنس

 هیصق رب هدنس ونح ب.ع هژیمولیک ۳۰ كنهلوسو

3 

 ۔اہاپسا هدناوررپ اردو یبلاها ۳ «بوا وا

 . ردینط و كن ولی روم ندنرلماس ر كوي لا ك

 لحاس كسن و (Pillau) والب دوخا ال
 ر

 3 نالە زەم ۱۵ ۰ ۰ نر سل امش

i1| ىلع ا  e(ان راف) فو رعم 4ما  
 . رد هطآ كح گر عقاو E لارش كنور

 هيسورپ سال ك هبسورپ (Pillau) ۱ ها
 هدالحاس یر د قیطلابو هدنس هلدح “پا

 بونج هزتمولیک ٤٥ ك ( غرب سکی وک ) قرلوا
 یسیل اها ۵۰۰ بولوا هاکساو هبصق رب هدنس ص

 یرلهاکتسد صوص هللاعا نیافس یناول لز 1
 . رد راو یسیهام دلیص و

 (ویامو قلی هدا وأ و HE اال

 ۳9 رد E ا كنس ونج مسق

 هدا ۱4 وط ین , وهج ندنمح را یرکصندنایرح لله رەم

 .رولیک ود هیوپاموقلیب

 ۱ واخلب

 قلو لس ي ۱۳۰ «بواوا هیصق رب هدنسب رع ب وذج

 ی. ۱۳۹ دوی کی | «یسبل انها 0ه ۹

 . رد راو ین رام لیح ر ۱ ۹ تاج وسا قوما و

 ۱۱ 1 كن هغارب هدناتسهمچ ( ۳6 )| <,
 سانا 0 ساب رک ب واح هزیمو 1 یک ]  “ب

lal ۰یسدادعا بتکم « یسیل » 

(Pilkhavya)(تا ربم) كن اس دنه  

 4ک o كنا ربم و هد: ایا

 «هرزوا

 نونفو مولع «یتکم صوص# هنن رلقح و> یرکتسع

 ل ی پ ۱:۹

 تاجوسنء قوما و كوو یسهرب رومشم «یییعج

 ۱ . رد راو یردش راف

 ( روبات ) كناتسهح (Pilgram( ۱ ی

 ۔رش هزنهولک 4۰ كروباتو هدننلایا "4

 «یسلاها6 ۲۰۰ «بولوا هبصق رب قا اط هدنف

 .هش راف دغاک هلا هخوجو كيلا لوپ ؛یسه دعم هایم
 ۱۱۸۳۲ یسهیعطس هحاسم كنساضق س .ردراو یر

 .ردیشک ۸٩ ۵۰ یسیلاهاو هرنمولیک عبرم

 ر هدا ولو (۳۱۱6۵۲0۵۲9) و ۳
 ی هک رد رب نرو وهم

 هدیف لوط ۷۱۰۵۰۲ لا یون ضف ۲
 ون قرش هالعبو هفرش .دایاغب ندنل ابج هلسلس (دنآ)

 اس رقتو «ررک هنفارب وطنیتنج رآ (قرهقآ یی وط 4 ین

 شذربآ هلوف يکيا «هرکص ندبایرح كل هرم ولیک ۰

 هاش .رولیک ود هنغام ربا یآوغارا «هدلاح ینیدلوا
 رو هايس اپ « و اھساق نا ناس : یرلعبات

 راملس
  وا دبص ر ی رکھ او ۵ دا ساب وح

 رلیک كج وک «یناها «یسیلاها ردو ۰ «ب ول

 یس هناح ه راک غایو نواص جافربو یهاکتسد نوعلا۶ا

(Plomari)لحاس كنسەرب زج یللدم (  

 كتشالو د فس رح ریازح یداضق رالی س .ردراو

 مق كنسەر زج یللدم «بول وا عا هنفاڪس یللدم

 رار هلی سهیحات (تنملو) .ردن رابع ند: ی ونج

 6 :یسلاما ۱۸۱۶۲ «بولوا عهاج یه رق ۰

 ر و سا ۳ ؛یساسیلک ۲۱ «قیرش عماج

 ۱۵ «یسهاخاید ۲ «یسه- اباق ۲ < یتکم نایئس

 یسضارا .ردراو یس هناخع ا ۳۹ و یسهناض و اص

 دعوخم توت بولوا رادلوصعو تنم ةعفدلوا
 یحرب .رولوا لصاح یعاونا كراهویءو ءربس هلبا
 یاب نوت ز یییخ «بولوا نوتیز یلوصحم هد؛جرد
 سس زط ید یرلاعرم .رو-ذل وا جارخا نواصو

 ثاناویح راسو تآ ریغیص«یک «نویفییبخ ؛بولوا
 نایتس نو مور ےک مسق كنسالاها . ریلینلس

 ؛ردهدتیلقا یمالسا بول وا

 u كنلیش (Pilmaiquen) نکیآملب

 ا )اود او) هديا ونح

 یاچ رب ردا نایرج هدنسهرآ یرلتلایا نو یک
 4۰۳ ابرقت .ردما هنر (ونو ور) بول وا
 (ایحاتسن وق) یکهدنسهلسلس دن آو هد وضع ۷ 1

 یسارج . ردنا نایرح یم وط هب م اب ام ندنلوک



 ل ی پ

 یک هرم وایک ۲۰ «بولوا هدنل وط هزم ولیک \ 6۰

 .ردلاص هننافش ریس
 ندنتهح یوسف ( ۳۱۱۵0۵26 ) ۱ ا
 هدو 4طح ایت وفالفا نال وا ثرابع سوپ

 فورعم كا «بولک رادنکح چاق رب هلسا وب هدنس
 تموکح كدهنحشرا ۸۱ ند را ۱۲۱ دالیلالبق

 یرادکح تنو هک رد رال یعکیا نالوا شم روس

 .هنل وا جارخاو درط ندنتکلم ندنفرط دادرپم یحدب
 تخت ند فرط سویموب ندنررادرس افور ءقد

 كنتکلع یشراق هکلیاوو ؛شفوا هداعا هشوروم

 مس رکید «بوریو هرلیلامور هدنفلغاصیممق لحاس
 . یدیا شا كرت هرلن وب هلتتص و هدننافو ید

 هدنسرب زج هبسهروه ییعع هدنس هعطق 4 تون تی ]| سوای

 «هدیلا یرپ «بونلوب هبصق حوا هدعدق نامز هلمسا وب
 .یدا هدرګ لحاسو هداینیسم هدیرو هدايلیش رب یرب

 هدنساعدا قلوا شال ون تیا ك(روتسن) ید یحوا

 .روبریو هنسیهنگیا فرش وب نوبازسا «بولوا
 هدعق وم ینیدنل و كنسهبصق (نب را وان ) م ویلا یسیج> وا

 روبشم (هلفثلوا دع هلکسا رپ زا ییمها بولوا
 .یدیشغل وا طیضندنف رط رلیل هننآ هدنراهب رام سن وپ واپ

 روپشم لا كندسنارف (E ۱ رولت

 ۱۰۱ ۰۰ بولوا رشت شا راف
 «شنوع دادو اولا هدنن رق (سنام) هدنخ رات

 واسو یلکره جاق رب .ردشعآ تافو هد ۱۵۹۰ و

 .رددوحوم یس هاروزبه ر

(Pilvor-Jaha)هل کید مای و  

 ۳ ), کب ا ۱ ههاب رووا

 یاچ رب هدننلاا (لکناخرآ) هدنسل اعم مس كنهیسور

 رد درابب | نایک ود هتغامرب ,ا روحم) ندغاص «بولوا

 ندرالوک ددعتم نالوا بورق هناح ا وس لاش لوک رگ

 هبیونج برو هر :یرهقیچ ندنلوک (هدروولیپ)
 کل هزنمولیک ۱۲۰ ندنحا درءووا قلا «هلایرج

 هنافس ریس یو ناه كنسارج .راقآ هدهفاسم
 یتیرلیروس (نر) را (تیوماس) هدیرارانک .ردخاص

 .رارزک یرهنالتوا
 هدنتمح قرش لاعشكنهیسو ر (۲۱۱۲۵)

 رد توت (ادکلود) | هوای
 ر) «هلناعبت ندنغاط (یلاووا) مقاو هدند

Eهک «ردرېر  

 هددت هطح )م

 كلهزمولیک ۱۰۰ «قرهقا یرغوط هب رغ بونج

 ل ی پ ۱:۹

 .رولیکو د هني رېن (هماق) عبا هب (اغلوو) «هرکصندنایرح

 .رداص هنبریس لاص یمظعا مسق كنسارج
 لاش كده (Pilibhiا( ۱ ا

EE( دنقلیحر ) عقاو ہدنتہج یب  

 هدنسیقرش لا هرتهولیک ۵۰ ك (للتراب)و هدننلایا

 قاوارسم یس ۱۲ ٥۲۰ «بولوا ریشرب یزک م اول
 3 بر ظحفاع میس اه ۳

 «یاجرب هلیفیرش عماجرب كوي شفلواسپسأت ندنفرط
 بس .ردراو راج كلدیا كبو یسیشراچ ییا

 علم ۳ ۲ یس هییس هحاسم تكنفاهس تیل

 .ردیدک ۵۱ ۱۰۰ یسلاهاو هزتمولیک

 «هدنرلطسو كناتس راخ (۳۱115) ۱ ی

 عاطرب درفنم هدننی لحاس كتهبوط ي

 .هورذ كسکو كا نالوا یاذترا هزنم ۷ ۵۵ بول وا

 بس .ردعقاو هدنسیب ص لاعش هرتمولیک ۲۳ كنهثش یس

 «بولوا تلاوار هح ربآ هلیئف و یراراوح كغاطو

 یعاشآاو یراقوو «ردقم هنتزایا هتشپ هدلاح ییدعش

 . رریسقنم هیاضق ییا هلبرلسا
Pielisjarviهد هیس  

 0 ۱ یورایسیلب
 ٦ یضرع ۰۱۰۵ لوط «بولوا لوک رب هدسنتلاپا

 -هزند ولیک عب رم ۱۰۹۳ یسدیعطس ةحاسمو هزمولیک

 رب هدنګا .ردهدنعافنرا هزم ٩۳۲ ندرحش یاذح .رد

 (سیلی) هدن_سقرش لحاس .ردد وحوم هطآ حاق

 هس هلیعا كنو لوک بولوپ یوک رپ هما
 ندنسهشوک قرش بونح یهایم هلصف . ردششلوا

 هنلوک(هقلسامپ) هلیسهطساو ییاچ (یک ویسیلب) ناقیح
 .رولیکود

 ,Pilica) ظزاذا2۵ ) هجا عل

 -را هلوتسیو «بواوا ربع رب هدناتسها ) تب
 هدنتلایا (هدلبک ) .ردندرلیاچ ینیدلآ ندلوص كنغام
 هب یی ام قرش «هلاعب هدنرق كنديصق نالوا یانمه

 كنسارحم .راقآ یرفوط
 .ردهدالوط هرم واک ۰

 1 زوقلواو هدنساضق (زوقلوا) ترو ثلاا

 4۹۸۰ «بولوا عقاو هدنسیفرش لامت هزم ولیک ۳

 یرلهاکتسد ز لب هناخغاپد و یر

 یمسق حاص هتیافتس راس

 یس هب صف هقیلب سچسب

 تا وبح «یسلاها

 . رد راو

Pi) |ر  E e 
 es" .هعمگ رب رج (ونال) ن اک ہد نس



 ی پ
 .ردعقاو هدیلاش ضرع ۷ «بولوا یر كس
 ۲۱ یسهیعطس ٌهحاسم رارب هل راقح هطآ 9 رطا
 رب «بواوآ هطارب ریوصت E رام وا و

 هل رلئام روا یرلغاط نالوا ترابع ند رله ہت همه

 رد روت سم

 لإ كنسهعمج ربارح نيرا 4
 عدم سدطا لو ول ) نوا یک وب ) ۷۲

 هزتمولک 4۰ كن(هلنام) .بولوا هبصق رب كچ ك
 یرب ندنراب ڑ5 اش كنلوک (یاب)و هدنسیب ونج قرش
 .ردراو یسلاها ٩ .ردعقاو هدنحا

 هدنتلایا (قسلوبوب) كايريپس ۳
 ندرابنا نلیکود هنامرا(یبوا)ندغاص 2

 یضودط هونج هدنراذح قرش لوط ۷۰ «بولوا
 ءالوط كيو هدنرلهدار هرتمولیک ۲۷۰ یسارجم . راقآ
 .رد راویرادسموق قوح كب هدنفاتب بول وا یلقیش
 هدایز هدناصیف «هدهسنا زآ ك وص هدیروص ی ءاد

 را ی
 ندنس هیلصاما وا یا هثیاش ممآ (۳۱102) ۱ ۶
 .دش وک یل رع لاعش كنهقيسکم بولوا ) ۰

 نالوح هدن روهج ( هنوزپرآ ) كنهعقم كلام هليس
 «بولوا رلهدآ یریاو تسردنن رنو .رارویدا
 صوصحهن زد . رد راو یرلاطعا بس 2 0

 0 لوغشم هلئعارز «بودا تماقآ هدرلیوک
 رلیش یی ک كلموحو تیس هلاجوسنم ضعب و

 «بودال وب ین يهدم ناتساورپ هیت و .ررلپ ئ

 یرندنلوخد كرلزوب «هدهسررینیک يبا ا
 . رد رلش2 اليم ی ای ز.ف یرلدداقو هل زمسرح یرلککرا

 هيعس دلسا وب یخد یتلایا رب كن روهج هنلوزیرآ سس
 . ردش# وا

 كناتسدنه (Pimpalgaou) ۱ نواکلایع
 هدنالایا ( رار ) هدرلطسو

 هیصقر هدنسقیش لا ِش راول ۳۹ كن(هنادلو) و

 رب شلوبوا هنا كنايقو یبیلاها 4۳۹۰ «بولوا
 . رد راو یس داب

 ةطح ریپ كنا ورک ام )PimP( ۱ هاب
 سویل ینعی (بهلوا) و هدنسه«دق ب

 مولع هدندنع رلیا و کسا «بولوا ع اط رپ هدن رق

 كرل (مسوم) نانلوا دع یراهیماح هسیف عیانصو
 .يدرونلوا عز یناکم

۱:۹۹ 
 ن ی ب

 .هعطد مایس هدینیح دنه (n 0 وي

 (نوم)و 0 (سوال) كنس ن

 یسیلاه۱ هک کلات «بولوا هبصقر هدن رانک ی رهش

 یهاکتماقا | رک بول وا عساو يح (هددسدا راو

 . رذ را و یسهناخخب حواو یرهش هلعل وا

 ره, هدنسیب رغ مسق كنهیسور (1۱02) ۳

eعقاو هدن س هم وح (ربید) «بولوا  

 ندنرلقلقا طب (اینیملوو)
 .ولیک ۱۷۰ «قرەقآ یرفوط هبیلامش قرش «هلناعبن
 هدنتل [ كنسهبسق (تسنی) «ه رکص ندا رح فال ه زنم

 یلهزتمولیک ۱۳۰ كنسار .رولکود در یر لس رم
 ينصر «بولیحا هدنروص قح هوا خاص هنبافس ریس

 رده دا یدوبام كل ودح

(Piena)(قسروف)هدن رلاطس و كن هیس ور  

 ET كیاچ ر نالوا یانره و هدنت)ایا بز

 .رد راو یبیل اها سه «بوا وا هیصق رب

 قرش كنيح )Pien-An-To( ] ۰ نت
 ) رو ( عقاو هدنلحاس لاش

 ۰ ر دعبات هنس روم (هدلوحای)

“4 

 le هعطق «بوا وا لاا كوي كا كنس ەر رج دیس ۱

 ا "لاو .ردعقاو هدننهح یں لامش كن هر وک

 ۹ (یوه غن 2 1وه) و شف «(غناک غن :اھ) اةرش ها

 يروق هلا 0 رفروک (ایروق) ید (بض لرل
 .رزدطا ع با هلصاف ارا کِه لن شفا یرلث)لود

 یر چه لالا یددسا یوم ینیدل وا قوح ییداعم

 ی هدنتهجقیش و بونج زکلایكنلایا . رویذلوا جارخا
 ۱۱۷ ۰۰۰ یسلاها .ردرومعمو ع ورم یسضارا

 «بول وا یرهش (وح غنج) ی یکم .ردغلاب هب رک

 . ردق و یراهیصف و رش نایاش هرکذ رکددد

T8 1001-۳۱02۲ ونر لد —  

 هطآ (د وذ) ندب ریا ات RIO) هو

 هدنس ونج ب هزنمولک ۱۶۰۰ كن (هناواه)و هدنس

 یسلاها ۲۱ ۸۷۰ بولوا رش رب یزکم تلایا
 یسهلکسا .ردراو

 ج ا یی (هلولواق) عقاو
 یتراحش نونوت .ردطوبم هللوپ ریمد هنېرېش هناواهو
 هرددلفنا كب

 | هرانی
 (هرانم) مویلا «بولوا هبصق رب سا هدنس ونج

 رهارخ ةاط رب هدنفارطاو .ردهدنلاح هب رق رت هلیسا

 .رددوج وم هقیتع را | لزوک ضهم و

 هدنسق مش بونح هم« ویک ١

P۵۲ ( ) ۂطخ (ایکیل) كنیلوطا۲ 

 قمش تكیاشننم ی۶ هد: سه« دق



 ن ی پ

 (-Pinang, P0u — ولوب دوخاب ۱ ۹
)10-Pinangتنسهریزح هبش هقالام  

 راریلکنا «بولوا هریزجرپ هدنسیشراق یس ےغ لحاس
 .ردشفلوا هیمس « یسهطا لاغ ود سن رپ » ندنفرط

 وا عفاو هدنساب ی لار هرتهولک AE ك رو اغنیس

 هرتلکنا ربارب هلیلحاس ( ییسلو ) کهدنسیش راق «بول
 یلاعش ضع ه ۳۰۳ ہلا * ۱۵۳ .ردندننارمتسم
 هدنراهرآ قرش لوط ۹۸ ۱۱ 4۱ ۹۷ ۲۲ و

 یس هیعطسهح اسم .ردهدناکشلیطتسه رب «بولوا عقاو

 یساها ٩۰۹۵۰ بواوا هرتهولیک میم ۳۷۸

 “هپ

  ٽهح ك زاغ وب یک هدنسه زآ هطآ هلا لحاس .ردراو

 یزکیم .ردهدنتعسو هرتمولیک ۳ قم ۲ یسیلاش
 «بولوا هبصق رب یان عقاو هدنسفش لح اس

 .رددغلوا دیس (نووتحروح) ندنفرط رربلکنا

)Pinneb er8) ۱ 9ی وسلشا)كلن هیس و رپ  

 ٩۷ كف وسلشا یهدنتلابا (ناتسلوه

 لاش ءزتمولیخ ۱۰ كعروبناهو 2 6
 ییاچ (ؤانیپ) نلیکود هنجلخ هبلا یردلوا هدنسیع
 -رمد «یبلاها ۳۲۸۵ بولوا هبصق رب هدرزوا

 یرهقربن هریاسو هلغوط «هراغیچ «زبو یسهناخ

 “ي

Eەد وح یاش وا ۵  

 ۳ E 0 ۱ لروما

 ونج قرش هزنمولیک ۵۵ كغروبرامزپو هدنتل

 هفروبح رامزنیب نهایرد «بولوا هبصق رپ هدنس

 لیخهلیتقو .ردعقاو هدرزوا یطخ لوب ربمد ندیک

 .ردشعا ید .هدهسدا لتیها

 هدنرلطس و كناتسدنه (01]۳:00) ۵

 هدنس هب م تهح كنسهطخ رارب ۱ تیر

 قرش هرتهولیک ۳۲ تكنهلوک و هدنساضق (هلوک ۲)

 رو یسیلاها ۳۳۱۰ بولوا هبصق رب هدنسیونح
 .یدیاد وب اهد قوح هلی و .رد راو یراهارخ دی اتحا

 “پ

 (Pinde, Pindus) سودنپ 0

 ایلاست هلیسیونج مسق كفادوارآ

 كلوب مویلا «بولوا یم | كلابج "هلسلس یهدنسهرآ

 .ردهدیا و یس ونج مسقو هددی ام كلام یسیلاعت مسق

 كرشلرپ هلیسهلسلاس (سومارع) هدنرق هجنوق الاش

 هلیس هطساو یرلغاط كسرهو هنسوبو یعاط راش
 «یک ییدتیا لیکشت هرص رب ددق هنسهلسلس (پلآ)

 ن ی پ ۱:۹۷

ADSدن فروک  A 
 «هرکص ندکد رب ویلاص هبعس ر ندا قیرفت یدودح

 .یقرلبریآ هبکیا هلیرلما (هفارغآ) و ( هقرموج )
 (دنیپ) .ردبا لیکشت ینیرلغاط هقی او ایلوتا «اینانراقآ
 یبهب رق (هن راماس) یسهورز عفن رم لا كنسهلساس

 هرم ۲۳۷ «بولوا یعاط (هقیلوعما) یک ہدنتسوا

 هدنسبثراف كنهوو هددودح طخ .ردراو یعافترا

 یهدنطخ دودح یساو ۱۹۰۳ (وشژ) نالوا

 (دنی) .ردهدنعافرا هرم ۲ (هفاقیح وب)

 رع وص هرق ها ندنرلکنا قرش كنسهلسلس

 یبرغو ییوص متسوک هللا یاچ جاق رب ندیا لیکشت
 .روبدیا نامبت یرربن و (هسوپو) ندنرکتا
 خالوا یس درهبرق کهدنرلکتا كنغاط (دنی|

 دلمانغا یعر هجاشاب رلن وب «بولوا نوکسم هلیا یلاها
 یتلماچ هلبرلیروس نیشیف یرلضعب «ررولوا لوغشم
 «ماچ یساسلس دنبپ .راردک هرلقلشیق یهدایلاستو
 روتسم هلرانامروا یواح یرلجافآ راسو ءهشيم

 نایاشو یرلوص قونوص «یرلاغرم لزوک «بولوا
 رورلابعص یرارپ رکا .ردراو یرلهقوم اشا

 یرزوا كني هریشکیو هلاخرت ندهیای «بولوا
 نیشیق ید قیرط نک ندنزعو (وغیژ)و ندهوچب
 .رولوا رسعتم كب یسماع یر هناپقندراق

 كوي لا كیدق ناو 0۵ :

 1 را ا راد

 هد ۵۰ و «شعوط هدنرپش (هس) هدنش را ۰

 راسو رئرم «دیاصق «تایلزغ .ردشا تافو
 هن وقار بودا مظن راعشا قوح رب ندعاونا
 ردناسکلآ یرادنکح ابن ودک ام «( نوربه ) یرادکح

 یک ینیدلوا رهظم هنسهباجو هجوت كرباک | راسو

 یغد ندنفرط یرلتب روهج نانوب راس هلرابلهننآ
 . یدیشملر تس وک تیاعر و تمرح قوح كب هدنقح

 هدننافو و شغل وا کر یلکیه رب هد هی نایا تایحرب

 كو .یدیا شارو تازایتما قوچ رب هنسمل اع
 كرادنب تقو ییدتیا بیرخن یییرهش هبیل ردنکسا

 . ندنراعثا .یدیشا هیبنت یتسماغقوط كن هک هنسهناخ

 سن و عبط هلاعفد «بولوا قا لرف 4۵ کلا |

 .ردشف وا هجر هن ران اسل اوروآو

(Pind Dadan Khûn) ۰۱ 1 | 

 ءهطخ با هدناتس دنه ناخ بد اس



 ن ی پ

 كمالجو هدنساضق مالج هدننلایا (یدنب لاور) كنس

 ند ( یسوم الال )و هدنسیبونج برغ هرنمولیک ۵
 .اقم (رویهاش) كنطخ لوب ریمد ندیک ه (نایدنق)

 قوا م ی۰ ۰۰۰ «بولوا هبصقر عقاو هدنص

 یراح كاشیا لیخ ءیسلاها ۱۷ ۸۱۵ «هرزوا

 قانحو یتسد عولرپ لوبقم كب هلرلشات یلدمریصو

 ۱۱۲۳ .ردراو یتالوبم یک یچیاق لا هراسو

 وا سپسات ندنفرط ناخ ناداد هدنسدالیم را

 راک هداروا مولا لن كنسیاب «قرنل

)Pindigheb(اب هدناتسدنه  

 ناخ) هدنتلوا یدنب لاور کب 1 بکیدنب
 رب هدنرانک یر (لیس)و هدنکتا كنغاط ( دارم

 AoA «هرزوا قلوا إم ی١۰٤۳ بولوا هیصق

 -راوح .ردراو یرهناخراک نوباصو شاقو یسلاها

 . رباب رب دشبش ثآ ساذج ر روش هدرا

 - ایلاتسا ) (Pignerol, Pinerolo ولو ورغم

 - ون رول و هدنسهطخ هت وماي كن

 هبصق رب کس هدنسیض بونج هرنمولیک ۵ ۵ كن
 - ادعا بتکم لخاد «یسلاها ۱۰۰۰ بولوا

 «یسهلاخ هتسخ ۳ لزوک «یساتسلک عنصم «یسید

 .ردراو یراهناخغابد هل راهشرباف دغاکو كږا هخوح

 هدنکح یدسیلک كنايلاتبا «بولوا مکعتسم كب هلبتقو

 دا (تسدیم) كن ههسور (۲۱0۹) | يا °

 اب ۲:۰ ER و هدنئل ۱ كىن

 رب و هدنرزوا ییاچ (انیب) قرلوا هد نسر رع بودنج
 ۵۰۰۰ بولوا هبصق رب عقاو هدنم هب روا كلق اطب

 تقو یلبخ .ردراو یسهاخکابد جاق رو یسلاسمها

 . ردشُل وب عبا هب اتسهل

 .ایس ج A I (ظ۱060۲) ) ۰

 ه دنتیعم E 9 هل ۱ لوسا

 هدمع رنو «بولوا یسا كشادرت ییا شفلو

 فشک رارب ضمب ہد اق مآ ید هني رلشاب ياا

 هیایلیزارب هد رات ۱۵۰۰ یرلکحوک . رد رلشغ |

 هددنایوف هلییصنم تكسدغامربا (نوزامآ ) و «شء رک

 .ردشتا فشک یربنر نانلوا همس هلیسا كنسب دنک

 .هیلاش تهح كنهیسور (۳:0690) ۱ ۳
 رر عبات هنغامرا هنبود یلامش هدنس هاچ

 هغ لاش «هناعبن هدننلپا (هدفولوو) «بولوا

 ل ی ب 10۹۸

 ا یرصوط هم قرش لامش تیامو هقرمش هدعب

 رب كحوک نالوا یاهو ؛رربک هنتلیا لکناخرآ

 ذحخا یاچ جاق رب ندل وص و عاص 1 ند هبصق

 و هنب رم (افنبب تسوا) ءءر

e o۲۸2 رب «بودلوا هدنلوط  

 ضا ندک دتا

 یسارج
 . ردلاص ۸ اقتن رس

 Pine e !| ولپ
 EEE مص دیو كني چ عن

 (وفنآویا)و هدنغاط (راشام یش) هدننلایا (یسناش)

 «بولوا رمش رب عقاو ٥ د29 ره هزم وایک 2 لب رپم

 ندعم لتیلکو یا كلشيا «یسلاها ۰

 .رد راو N هل روک

Ping - Tehouen - ) 

 لامش كنیح 0۲ 9 نوچ مت

 ر یزک حس و دنس 4طد (یلیحم) ۵ ۵2 یح قرش

 2 صرف 2۰ ۲ تولوا ریش
 یسلاصا ۰۰۰۰ .ردعقاو هدیقرش لوط ۸

 ترابع ندقاق وس ك ر نوزوا رهش و . رد راو

 كہا .ردراو راهحجا حساو هدف رط ییا «بولوأ

 . ردقوح یالوصح

(Pinczow) 4كن اتسهل هددیسور  
 هو رو هک هی ۸

 یک اتصو هدن راس U های اند (هدی) ا

 یرلن دعم ضعو یسلاها ۹۰ «بوا وا دب بصق

 . ردراو

 ۰ غنا

۳ 
 هنیکپ ندایراغنوح بول وا رهش رب ه..دتلایا (وص ناق)

 لات ۱ ۱ 6۸ یه روا هداج ندک
 زب .ردققاو هدیقرش لوط ۱۰۶۳۲۰۳۳۰۲ هلا
 ED گلاب هدشاوررپ رکیدو 1۰ ۰۰ داور

 | . ردراو ناھا
o E Eكنیح  

 ناش) هدنتهج قرش لاش 2 601 4

 قرهلوا هدنرزوا یربن (وه نوف)و هدناایا (یس
 هدیقرشلوط ۱۰۹۳۱۰۲ ربا اش ضرع ۳۲۲
 ۱۶ ۰۰۰ «پولوا هبسصق رب یزکرم اول مسقاو
 وا روش رب سا .ردراو ییامایعاسا نیتمو یسیل اها

 كوب اهد هلینفو .ردس دقم هدن رظن ل رلرانیح «بول

 .یدا

Ping- Liang- Fou ) ) 

 هد هح لام برع كنيح



 و ی ب

 هدنسهر,زچ هجش (هلوق) .دنسیلامش ] 2«
 . رابقیح ندلوک وب یرپ (هوی) «بول وا لوک رب

 . ردهزنم ولیک حب 1 یبهیعطس هحاص

 ۔ہطخ ایسلاو كنایاپسا (۳۱0050) ۹

 ٤۷ كتنقيلآو هدنتلبا تنقیل آ هدنس ] س
 1 ان رپ (هروغس )و ه دن ےس وح بم هرتهولیک

 «ب ول وا هب صق رب عقاو هدیرز وا كاج رب ندن رلوب

 1 هدفاط یهدنتسوا .ردراو یسلاها ۷ ۰ ۵

 .راقآ راوص ضعب یلزوط بو-لو یزوط ایق
 .ردروتسم هلبرلجاغا نویز یرلکتا

 (Isla de سونی هد السا دوخان

 ۰ رگ یسهطآ ماچ » ییصب Pinos) نوک

 هتسهرنوج (هبوق) نداری ربا ٩

 هرتهولیک ٩۰ كنسيونج لحاس كنهوقو قم«
 ٩۰ یرطق ؛بولوا هطآ تجول رب مقاو هدنونج
 هدنلکش هراد رب مظتنم ريغ «هرزوا قاوا هرتهولیک

 هرتموسلیک برم ۳۱ ۵ یسهیعطس هحاسم .رد

 مخاط رب هدنسیلامش مق .ردیشک ۲۰۶۰۷ یسلاهاو

 3 «هدهسا یلدض راع یضارا «بونلوب زدی

 كکوک جاق رب .ردیواح یرلقلقاطبو قچلآ یسیب
 های« .ردروبشم یرولبو یرلرمیم . ردراو یرمم
 هب اش مآ یمطعا مس .ردقوح یند یسهپیدعه

 و .ردروتسم هلراضثا یک وجاقآ نالوا صوصحم
 هیعست (هتسیلحاوا) ندنفرط بمول وق فوتسپ رق هطآ

 واح

 . یدیشغا وا

 (ساقنافاز) كن هقیسکم 9 وس
 بیرقیورت» كي جوا هدنتبروھج ] ۶,

 وا یکم اضق هدنکتا تكفاط 7 نالوا یعاش را

 یبیلاها ۵ رار هللراوج «بولوا رهش

 .ردراو
 كيە س Piotrkow در

 تا E ا ۱ بوتر ور
 . راو یبلاها ۱۷ ۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزکرم

 فنودار ًافرش هووسراو الاعشیتلاءا فوقرتوی-. رد

 . وا دودحم هلیرلسشلایا شیلاق ید رض هلک ًابونج
 هزنم ویک عبرم ۱۲ ۲۵۰۰ یسیعطس هح اسم «بول
 .ردیشک ۱۸۲ ۰۰۰ یسلاهاو

 كنورپ هد ونج یاشمآ (ظ۱1۵) ۱ 1

 ٩ ر یزکرم اضف هدنتلایا (دارویل) دو

 و ی پ 1۹4

 لام ءرتموایک 4۵۰ كن (ولیزقور) «بولوا هبصق
 .ردعقاو هدنرزوا 3 3 نالوا یانمهو هدنتسدب ص

 ر ندنف رط (رارب) . ردراو یسلاها ۱۰ ۰ ۰

 . ردیسیح رب ك را هبص نان وا سپسأت

 .هیلاع تهح كتهيسور (1062)
 ۳ ۱ > 1 5 وس

nکک هدنتلایا لکناخرا ۵ لر  

 ندنغاط (ناب) یر «بواوا 7 7 نایکود هب یلامش

 دمج ر

 ندنعاعحا تاچ ییا ناقیح ند رالوک ض# یرکیدو

 یسارج .ردیانایرج یرغوط هغ لاش ءلصحا)
 .ردقوح ینیلاب .ردهدننلوط هرتعولک ۲۱۵ ایر
 هدنرارانک «ربارب هلغفل و هدنلخاد یسهریاد یلاش بطق

 .روینلو رلنامرواو راریاچ لزوک
)Piombin0( | .هناقس وط هدایلاتا  

 هاو .دسلاا هی AS | وتیموی
 كج وکر ب هدرح لاس قرهلوا هدنسیش راق كنسهطآ

 ید ملقو امت یسلاها ۲۰۰۰
 نالوا ییعسو هزنم ولیک ۸ ندطآ روک ذم . رد راو

 .كکلسن رپ رب دحربآ هلیتقو . ردشل ربا هل زاضوب ونیبموپپ

 - رش لاش هزتمولیک ۵ كنەبصق س .یدیا یرکم

 یک او ۷ یو «بولوا ید لوک رب هلسا وب هدنسیق

 دراو شا رب نود رک ا
(Péon) ۱ ۰كن هل ] هد هیات و رطاسا " 

 .یدرود وا عز ییبط ۱ دو
 كنسهر رح هبش ناقلد (۳۵0016) | | °

 دن یدک ام تولوا نی ا ۱ 2
 یب ندنمسق یبرغ لامش كنیک ارت هلیسیقرش لامش كن

 یسلاها . یدیا ترابع ندنرلتهج هیفوصو بوکسا

 هدنشحو لاح رب «بولوا موق رب ندنماوقا حسالپ
 . رایدبا روش هل رلتعاجشو تراسحو «یدراراشا
 یوق و ردنکسا هلا بیلف ندنرارادم اپنودک ام
 راش | كرت ینیرارادمکح یدننک هنب «هدهسرلشا مار
 دودعم ندایودک ام ایوب رابتعا ندتفو وا .ید

 مسقنه كلا ودک ام هدننامز یناروطارب«اقرش «بولوا

 .ید رویدیا لکن یر ندتلوا یکیا ینیدنل وہ

 هدنسهیلاعش تهج تكغاطهرق (1۲۵)

 هدعبو هبرغ لامت ؛بولوا یاچرب ۳
 تسوا كندح وف هدکسره «هلا نایرح یرغوط هلامش

 تر ۷ e .رولیکود هنن ره ( هواص ) هدف رط

 ندهربخاةبرا «بولوا اضق رب هلسا و ید یسداو



 ۵ ی ب ۱

 یسهیعطس ٌهحاسم .یدیا ی هنغاعس كسره لوا

A۱۲رک یسلاهاو هرتمولیک عب رم  ISNT 

(Pihêni) :دطخ هدوا كناتس دنه . 

 (یود ره) 9 ( رویاتیس) هلتسا ۱ یاب

 هدنسیقرش لاعش هرتهولک ۸ كودرهو هدنساص

 روم یریزو كهاش رک | .ردراو یسلاها ۰
 «هرزوا قاوا ی ۸۰ «ب و)وا هر تا 7

 نزم تیاف «بولوا نوفدم هد هیصق وب ناهح ردص

 .ردراو برش عماج رب لزوکو ید هبرپ

)Pey-Ho) ۴وا یغامربا رب كح  - 

 بونح « هلئاع ندناتسلوغم «بوا

 ندنرق كنیکپ كرهدا نابرح یرعوط هبقرش

 ۱ گپ ۱۹۰۰
 0 یار :زولک ود هنیزفروک (یلیح) «رورلا دعب

 ۳ . رد هدنلوط هزنمولیک 0 ۰

)Pi02( 0 1ہک تا كناتسدنه  

 هدنساضقو تلوا (هلابما) هدنس | ا

 هبصق رب هدنس ف بونح هرم وليک ۸ كنەلابھاو

 اها ٤ ۰ «هرزوا قلوا اسم ی 4۶۰ «بولوا

 شلدیا بی رخ ندنف رط یو رع دوج ناطاسو یسبل

 .ددراو یرهبارخ هناضتب قوج رب ظوملم یرللوا

 سدقم راودنه هنبربن (یاواراس) نک ندهبصق وب

 ًاطعبو زوتوا یرگب هنس ربب «ندنرلثدقا هلل رظن

 نیا یا «بولالبوط داوز ردق كسب زو

 .راریلآ ندنیوص كربثو «اردبا

 ) ی وص كسرافلا ءابلا باب (

 کوص كداج یجنکیا









6
 

۱6
99
7۱
0 

۱9
/۱
 

6 

06100901 430 ۱۲ ۱ 


